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Nos dias 26 de julho e 16 de 
agosto, a equipe do programa Adote 
um Manancial, executado por 
técnicos da Sociedade Semear, 
através da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos de Sergipe (SEMARH), 
esteve realizando plantio de mudas 
de árvores nos municípios de 
Estância e Laranjeiras, junto com 
crianças e jovens.

O objetivo da ação é levar 
informações sobre da preservação do 
meio ambiente e da importância do 
reflorestamento. 

 .

PROJETO ADOTE UM MANANCIAL 
FEZ AÇÃO DE  PLANTIO EM 
ESTÂNCIA E LARANJEIRAS 

GALERIA JENNER AUGUSTO RECEBE EXPOSIÇÃO 1000 MULHERES  
PELA PAZ AO REDOR DO MUNDO

 COORDENAÇÃO DO PPJA 
PARTICIPA DE REUNIÃO NO 

RIO DE JANEIRO

 No dia 02 de outubro o 
diretor-presidente da Sociedade 
Semear, Carlos Britto e a 
coordenadora pedagógica do 
Programa Petrobras Jovem 

Aprendiz (PPJA), Ivanilde Oliveira,  participaram de 
reunião na Universidade Petrobras (no  Rio de Janeiro) para 
discutir a forma de cadastramento do PPJA no Cadastro 
Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e do 
Emprego.

 Aconteceu no dia 29 de agosto, na 
Galeria Jenner Augusto (Sociedade 
Semear), a abertura da exposição “1000 
MULHERES PELA PAZ AO REDOR 
DO MUNDO”, com a apresentação de 
imagens de mulheres indicadas ao Prêmio 
Nobel da Paz 2005 que, em 150 países, 
representavam as lutas contra a violência 
e a discriminação, contra a opressão e a 
miséria, em inúmeros espaços e frentes. 
Neste mesmo dia  foi relançado o livro 
“Brasileiras Guerreiras da Paz”, que conta 
a história de 52 mulheres brasileiras. 
 Ainda na mesma noite aconteceu 
o painel temático “Mulheres e Homens 
pela Paz e contra a Violência Doméstica”, 
mulheres e os novos desafios de trabalhar 
a questão da violência doméstica reunindo 
mulheres e homens. O painel contou com 
a presença de autoridades e   lideranças 
locais, além de mulheres da paz da região.

O evento foi uma realização da 
Associação Mulheres pela Paz, que tem 
à frente Clara Charf (viúva do 
guerrilheiro Carlos Marighella) e 
dirigida por Vera Vieira e contou com o 
patrocínio da Petrobras, com o apoio da 
Associação Mulheres pela Paz ao Redor 
do Mundo (Suíça), EED (Alemanha), 
Fundação Avina, Instituto Avon, Vital 
Voices, NNEDV, e Secretaria de 
Políticas para Mulheres do Governo 
Federal.  O apoio do Governo do Estado 
de Sergipe, Sociedade Semear, Revida, 
Omin e Care foram imprecindiveis para 
o sucesso  do evento.
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 Aconteceu na sala 02 
da Galeria Jenner Augusto 
(Sociedade Semear), a 
Exposição SEMEAR FÉ, 
do artista visual Vitor 
Fabiano, apresentando, 
em suas pinturas, uma 
mistura de figura e fundo, 
representando um único 
ser , um imaginário 
r e l i g i o s o  d a  f i g u r a  
feminina, sagrada.  A 
exposição SEMEAR FÉ 
foi uma das contempladas 
através do Edital de 
Ocupação da Galeria 
Jenner Augusto .– sala 02, 
que tem o patrocínio da 
Petrobras.

EXPOSIÇÃO SEMEAR FÉ

JOVENS DO PPJA PROMOVEM 
CALDEIRÃO CULTURAL 

 Uma mistura de comida, folclore, 
religiosidade, festas populares, comportamentos e 
hábitos foram os ingredientes do “Caldeirão 
Cultural”, realizado pelos jovens do Programa 
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA), no mês de 
setembro, no auditório da Sociedade Semear. Os 
jovens apresentaram as particularidades dos seus 
respectivos municípios de origem, através de 
comidas típicas, fotos, vídeos e entrevistas, como 
forma de divulgação do que há de melhor 
espalhado pelo interior de Sergipe. Dentro da 
programação, foram sorteados livros para os jovens 
aprendizes. O evento contou com o apoio da 
Editora Modo e da escritora Eliane Sicsú.

LIVRO E EXPOSIÇÃO SOBRE JENNER AUGUSTO 
CHEGAM A  BRASÍLIA

 Aconteceram no dia 17 de setembro, em Brasília (DF), 
a abertura da exposição e o lançamento do livro JENNER: 
CORES DE UMA VIDA, de Mário Britto e Zeca Fernandes, 
e o lançamento do mais novo romance do advogado, 
idealizador da Sociedade Semear e ex-presidente da OAB, 
Cezar Britto, UM LUGAR LONGE DO 
MUNDO, que apresenta em sua capa 
uma obra de Jenner. O grandioso evento 
foi realizado no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), sendo prestigiado por 

g r a n d e s  
personalida
d e s  d o  
c e n á r i o  
p o l í t i c o  
nacional, amigos e familiares 
dos autores, além dos familiares 
de Jenner Augusto, a exemplo 
da viúva de Jenner, Luiza 
Silveira. 

 Também estiveram presentes o 
Diretor Presidente e a Diretora 
de Cultura e Artes da Semear, 
Carlos Britto e Cita Domingos, 
respectivamente. O evento é uma 
realização do Banco do Brasil e 

Governo Federal, com produção cultural da Sociedade 
Semear e Zeca Fernandes – Escritório de Arte. Quem for a 
Brasília pode conferir a exposição em cartaz até o dia 07 de 
outubro no CCBB.



III ENCONTRO DE PARTICIPAÇÃO 
JUVENIL PSE/SPE SERGIPE

 A Sociedade 

SEMEAR sediou o III 

E N C O N T R O  D E  

PA R T I C I PA Ç Ã O  

JUVENIL PSE/SPE 

SERGIPE. O evento 

foi organizado pela Secretaria Estadual de 

Educação através do Departamento de Apoio ao 

Sistema Educacional – DASE, Secretaria Estadual 

de Saúde, Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual 

do PSE/SE e contou com a parceria  da Sociedade 

SEMEAR que é membro do Comitê Gestor do 

Programa.

 O objetivo do encontro foi apresentar o 

Guia: Adolescente e Jovens para a Educação entre 

Pares – PSE/SPE, para os 202 jovens que fazem 

parte do Programa Petrobrás Jovem Aprendiz, bem 

como informar do Protagonismo Juvenil para que 

atuem como articuladores do Programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas na rede pública estadual. 

 O evento trouxe palestras e debates, como 

também o lançamento do VII FESTIVAL DE 

PARÓDIAS SOBRE SAÚDE E PREVENÇÃO.  A 

atividade fez parte das comemorações do dia 

Nacional da Juventude. 

 Estavam presentes no Encontro o  Coordenador do 

Programa Estadual DST/AIDS, Dr. Almir Santana, 

do Coordenador do SPE/DASE Roosevelt 

Rodrigues da Costa.

SOCIEDADE SEMEAR PROMOVEU O II ENCONTRO 
ESTADUAL DE CATADORES DE MATERIAL  RECICLÁVEL DE 

 Como objetivo de reunir os catadores 
e mostrar sua força e atuação no mercado 
da reciclagem, a Central de Cooperativas 
de Sergipe - Central Recicle, realizou no 
dia 28 de setembro, na Sociedade Semear, 
II Encontro Estadual de Catadores de 
Material Reciclável de Sergipe. O 
evento teve palestras e mesa redonda 
sobre do tema da reciclagem.

 O evento contou com o apoio do 
Programa Cata Ação, que é um modelo de 

intervenção socioeconômica local, realizado a partir de ações de integração 
social e organização produtiva. Suas ações visam contribuir para a 
sustentabilidade econômica e a cidadania plena de catadores e suas famílias, 
através de uma melhor integração na cadeia produtiva, no desenvolvimento de 
opções de geração de trabalho e renda no contexto da economia solidária e do 

fortalecimento dos laços comunitários de 
solidariedade.

 Em Sergipe, o Cata Ação é fruto de parceria entre o Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, através do Fundo Multilateral de 
Investimentos (BID/FUMIN), o Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), a Fundación AVINA, a Coca Cola Brasil e a 
Organização Intereclesiástica de Cooperação para o desenvolvimento (ICCO). 
Em Aracaju, os executores locais do programa são a Sociedade Semear e a 
Unitrabalho/UFS.

 Marcaram presença o representante do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis, Roberto Laureano da Rocha, a 

Procuradora do Ministério do Trabalho do Paraná, Margaret Matos de Carvalho 

e o Promotor de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Sandro Luís da Costa.

PROJETO ADOTE UM MANANCIAL PARTICIPA DA I GINCANA ECOLÓGICA 
DE BOQUIM (SE)

 Através de uma realização do gestor Diogo Santos, engenheiro florestal da 
Secretaria de Agricultura de Boquim, e do apoio do Projeto Adote um Manancial, com 
sua equipe de Educação Ambiental, foi realizada no dia 21 de setembro a I Gincana 
Ecológica. Foram envolvidas a Escola Maria da Glória, do povoado Mangue Grande, e 
Joaldo Barbosa, da região urbana do município, que puderam por em prática várias 
noções de preservação do meio ambiente.
 As escolas que participaram da atividade foram beneficiadas com a implantação 
dos  projetos  de Arborização,da Escola Joaldo Barbosa, que será apoiado pelo projeto 
“Adote um Manancial” e acompanhado pelo gestor Diogo, que idealizou a gincana, e de 
Horta Sustentável, pela Escola Maria da Glória, que será acompanhada pelo projeto, 
visto que já há ações sendo desenvolvidas nessa escola.



CAMPANHA DO DIA DAS 
CRIANÇAS RECEBE MAIS DE 400 

BRINQUEDOS

 No dia 10 de outubro, a Semear 
realizou, em parceria com o GACC (Grupo 
de Apoio a Crianças com Câncer), o dia das 
crianças com muitas brincadeiras, lanche, 
almoço e distribuição dos brinquedos para 
os atendidos pela instituição. Já no dia 11  os 
brinquedos conseguidos, foram distribuídos 
entre instituições e creches que atendem 
crianças carentes em Aracaju. Foram elas: 
Lar de Zizi, Abrigo Sorriso, LBV, Espaço de 
Cultura e Arte Diácono Paulo André e 
Associação Sergipana de Equoterapia.

 
 A Semear agradece a todos que 
participaram da campanha: população de 
Aracaju, funcionários e colaboradores da 
Semear, aos jovens do Programa Petrobras 
Jovem Aprendiz, aos artistas amigos da 
Semear, a imprensa de Aracaju que muito 
contribuiu neste processo, a agência de 
publicidade Formato, a Gráfica J Andrade, 
ao Toscan Buffet, Restaurante Mãe Preta, Só 
Massas Buffet, Jocélia Brinquedos, LBR 
Transportes.

ESCOLA AGRÍCOLA DE ESTÂNCIA 
RECEBE PROJETO ADOTE UM 

MANANCIAL

 Os estudantes da 
Escola Agrícola 
A n t o n i o  
Valadares, situada 
no município de 
Estância, tiveram 
a oportunidade de 

se informar sobre meio ambiente e pôr 
em prática o que aprenderam sobre o 
assunto. 
 A e q u i p e  d e  E d u c a ç ã o  
Ambiental do Projeto Adote um 
Manancial, uma parceria entre a 
Sociedade Semear e a Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMARH) palestrou sobre os 
objetivos e práticas do projeto, como 
também formas de cada um contribuir 
com a preservação da natureza. 

 G u s t a v o  
A r a g ã o ,  e m  s u a  
palestra falou da 
i m p o r t â n c i a  d a s  
á r v o r e s  p a r a  o s  
recursos hídricos, 
apresentou e debateu 
sobre as atividades de 
p r e s e r v a ç ã o  
desenvolvidas no 
município para a construção da 
consciência das crianças e adolescentes 
presentes.
 Logo depois foi realizado um 
plantio de espécies nativas, em que cada 
grupo de estudantes ficou responsável por 
uma muda, e se mostraram bem bem 
familiarizados com o processo e 
interessados em dar continuidade à 
atividade. 

SEMEAR RECEBE TROFÉU “ TRIBUTO À CIDADANIA”

 A Sociedade Semear, através do projeto “Escola de Conselhos de 
Sergipe” e do “Programa Petrobras Jovem Aprendiz”, recebeu, no 
último dia 09 de outubro, o troféu “Tributo à Cidadania”. A 
solenidade de entrega da honraria aconteceu no auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB/SE.

 O Troféu é concedido anualmente pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju – CMDCA e 
homenageia pessoas e instituições que militam na causa da infância e 
adolescência.

EXPOSIÇÃO “EXALTAÇÃO AO 
CAJU” É ABERTA NA SEMEAR

 Na noite do  
dia 16 de outubro 
f o i  a b e r t a  a  
e x p o s i ç ã o  
“Exal tação  ao  
Caju” do artista 
plástico Ismael 
Pereira na Galeria 
Jenner Augusto, localizada na Sociedade 
Semear. 

 A exposição que traz como tema o 
caju, representado em telas, mandalas, 
cerâmicas e charges sobre episódios do 
cotidiano sergipano, encantou o público 
com suas cores vibrantes. O evento contou 
com a presença de amigos, familiares, 
estudantes, artistas e admiradores do 
trabalho de Ismael.

 “Foram dois anos de muito 
trabalho e um grande desafio até chegar a 
todas essas obras. Com essa exposição 
quero exaltar a minha terra e, sobretudo, 
essa figura brasileira, nordestina, tropical, 
gostosa que é o CAJU. Procuro representar 
essa grandiosidade da rica fruta”, explica 
Ismael Pereira.

 “Exaltação ao Caju” ficará aberta 
ao público até o dia 23 de novembro, de 
segunda a sexta das 09 às 19h. 
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