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DIRETORES PARTICIPAM
DE EXPOSIÇÃO NA BAHIA

LANÇAMENTO DE LIVRO E EXPOSIÇÃO “SNAPIC”

A exposição em homenagem
aos 100 anos de Luiz Gonzaga
conta com obras do artista
plástico Elias Santos Pág.2
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JOVENS DO FERTILIZANDO
VIDAS VÃO AO MUSEU SEMINÁRIO REGIONAL

W O R K SH O P SO B R E
D E E D U C A Ç Ã O E ARTE CONTEMPORÂNEA

DIREITOS HUMANOS

Evento discutiu os
Evento promovido pelo c a m i n h o s d a A r t e
Movimento Nacional de contemporânea com a
Direitos Humanos ocorre entre curadora Sânzia Pinheiro.
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os dias 4 e 6 de maio Pág.3

LISTA FINAL DE
A P R O VA D O S
PARA O PPJA

SEMEAR É
PARCEIRA DA
O L IM P ÍA DA
A M B I E N TA L

GRAVURA DE
I N V E R N O
ENCERRA
AT I V I DA D E S
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SEMEAR É PARCEIRA DA VI OLIMPÍADA AMBIENTAL DE SERGIPE RESULTADO FINAL DOS

No dia 29 de março, no Teatro Tobias
Barreto, centenas de estudantes de escolas e
colégios da rede pública, particular e federal do
Estado celebraram, ao som do grupo de
percussão Burundanga e do Coral da Petrobrás,
a abertura da VI Olimpíada Ambiental de

Sergipe, que este ano tem como temática
Sergipe +20: Rumo ao Desenvolvimento
Sustentável.
Em seu discurso, o secretário Genival
Nunes revelou que a Olimpíada Ambiental
“por ser uma ação de caráter educativo e
ambiental, visa estimular a reflexão dos alunos
sobre questões e problemas relacionados ao
meio ambiente, tornando mais forte o desejo
de aprender, conhecer, pesquisar, investigar e
discutir as ações humanas. Permitindo assim,
contribuir com a criação de uma nova
consciência, voltada ao processo de proteção e
preservação”.
Por mais um ano a Sociedade Semear
é parceira da iniciativa, que se destaca como o
maior evento de Educação Ambiental do
Estado de Sergipe.
Com informações da Ascom Semarh

APROVADOS NO PPJA-2012
A Petrobras,
através da Sociedade
Semear, divulgou a
lista final com os
nomes dos 202
jovens selecionados
para o Programa Petrobras Jovem Aprendiz
(PPJA), 3ª edição.
Os jovens foram aprovados depois de
passarem por duas fases de seleção e
entrevistas.
A lista completa você confere aqui.

FERTILIZANDO VIDAS
LEVA ALUNOS AO MUSEU

SEMEAR PARTICIPA DE EXPOSIÇÃO EM HOMENAGEM A LUIZ GONZAGA
A Sociedade Semear esteve presente
no último dia 24 de abril, no Palacete das Artes
Rodin Bahia, em Salvador, na inauguração na
exposição “O IMAGINÁRIO DO REI, VISÕES
SOBRE O UNIVERSO DE LUIZ GONZAGA”. A
curadoria da exposição é de Bené Fonteles,
artista plástico e escritor de mais de 11 livros. A
exposição é uma homenagem ao centenário de
Luiz Gonzaga e conta com uma com expografia
rica e diversificada sobre a vida e obra de
Gonzagão, registrada em obras de arte, fotos,
filmes, livros e Cd’s.
Na oportunidade Bené Fonteles
lançou o livro de sua autoria “O Rei e o Baião”.
Um dos principais trabalhos exposto é do
artista plástico sergipano Elias Santos. “É com
muito prazer e orgulho que verificamos na
abertura da exposição, na capa do catálogo, no
convite, nos outdoor, a xilogravura do nosso
Elias Santos. É Sergipe presente nessa grande

homenagem ao nosso Rei Luiz Gonzaga”,
comenta Carlinhos Britto, Diretor Presidente
da Sociedade Semear.
A Diretora de Cultura e Artes da
Sociadade Semear, Cita Domingos, também
esteve presente na noite de abertura da
exposição.

Os jovens atendidos pelo programa
Fertilizando Vidas visitaram o Museu da Gente
Sergipana nos dias 17, 18 e 19 de abril. A visita serviu
para apresentar aos alunos de Riachuelo, Maruim e
Laranjeiras um pouco da rica cultura sergipana.

Aniversariantes do
mês de Maio
PROJETO / SETOR

NOME
08/05
14/05
18/05
20/05
26/05
29/05

Vanessa Belo
Dráuzio Gama
Jailton

Thaiane Natalli

Waldson Costa
Alysson Cristian
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Carlos Roberto Britto Aragão

Diretor Presidente

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Gustavo Costa
Estagiário

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SNAPIC - MÚSICA PRA VER
Sinestesia, essa é a sensação deixada
na Galeria Jenner Augusto (Sociedade
Semear), durante o lançamento do livro e da
exposição fotográfica Snapic – Música pra ver,
na última terça-feira, dia 17 de abril. Para
enriquecer ainda mais a mistura de cores e som
que brota das imagens captadas pelos
fotógrafos sergipanos Arthur Soares e Victor
Balde, o evento contou com o show acústico da
banda The Baggios e convidados.
A exposição Snapic – Música pra ver
conta com a curadoria de Marcelinho Hora e
está aberta para visitação até o dia 18 de maio
das 09h às 19h, na Galeria Jenner Augusto
(Sociedade Semear). O livro está sendo vendido
no local por R$50,00. Todas as obras expostas
também estarão disponíveis para venda.
O evento é uma realização da SNAPIC

e Sociedade Semear, com patrocínio da
Petrobras, Governo Federal, Instituto Banese,
Museu da Gente Sergipana, Infonet e
Fastframe.
Saiba mais na página oficial da Snapic.
Confira a Galeria de Fotos do lançamento.

WORKSHOP DEBATEU A ARTE
CONTEMPORÂNEA
Entre os
dias 18 e 20 de
abril foi
realizado na
Sociedade
Semear o
workshop
“ E n t r e
Percursos e
Circuitos – Manobras da Arte”, ministrado
pela pedagoga Sanzia Pinheiro, como parte
d o p ro g ra m a R u m o s A r te s V i s u a i s
2011/2013, do Programa Itaú Cultural. O
evento discutiu os caminhos da arte
contemporânea, contribuindo para a
articulação, consolidação e/ou
aprofundamento de um cenário artísticocultural propício ao desenvolvimento de
práticas artísticas. Estiveram presentes
estudantes de arte, pesquisadores e artistas.

SEMINÁRIO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO E
DIREITOS HUMANOS

GRAVURA EM CIRCUITO ENCERRA ATIVIDADES
O Gravura em Circuito: em diálogos
urbanos, premiado pelo edital Rede Nacional
Funarte Artes Visuais – 8ª edição, encerra suas
atividades no dia 15 de maio, a partir das 19h,
na Sociedade Semear. Nesta noite será lançado
e distribuído gratuitamente o catálogo e DVD
do projeto como registro de todas as ações
realizadas nas duas cidades envolvidas:
Aracaju e Belo Horizonte.

Esta é a sua segunda edição, uma
iniciativa do artista visual sergipano Elias
Santos, o qual propõe um diálogo da
xilogravura com estéticas contemporâneas.
Neste ano, as ruas foram os espaços
escolhidos, vertendo-se nela para ampliar o
acesso à arte junto à população. Foram
produzidos xilo-panfleto sendo o seu

resultado intercambiado, ou seja, a produção
de BH, foi distribuída em Aracaju e a de Aju em
BH, como forma de fazer circular a arte e ideias
produzidas em regiões diferentes, estreitando
comunicações através da gravura.

O Movimento Nacional de Direitos
Humanos, realiza de 4 a 6 de maio, no
Auditório da Sociedade Semear, o Seminário
Regional Nordeste de Direitos Humanos, com
o tema “A Educação em Direitos: Uma
estratégia de promoção e defesa dos Direitos
Humanos na Região Nordeste”.
A programação do seminário inclui
debates, mesas-redondas e grupos de
trabalho, que irão tratar de diversos temas
relacionados à promoção dos Direitos
Humanos, como a diversidade de gênero,
homofobia, conflitos indígenas e quilombolas,
democratização da comunicação, segurança
pública, entre outros, sempre levando em
consideração a importância do investimento
na educação em direitos humanos, a partir da
valorização das práticas populares e escolares,
da cidade e do campo, como estratégias de
luta pela paz, democracia e liberdade social.
A inscrição do Seminário Regional
Nordeste de Direitos Humanos pode ser feita
através do envio da ficha de inscrição para o email mndhse@gmail.com.

