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Aniversariantes de:
Março

 NOME PROJETO / SETOR

11/03 Elvanir Britto   PPJA

20/03

21/03

Messias (Chibica)   

Elaine Silva

Funcionário

PPJA

SOCIEDADE SEMEAR REALIZA GRITO DE 
CARNAVAL

quecendo os tambores para o carnaval, a ASociedade Semear, na última segunda-
feira, 24 de fevereiro realizou o tradicional “Grito de 
C a r n a v a l ”  c o m  o s  f u n c i o n á r i o s  e  
colaboradores.Com as mais diversas fantasias, 
todos brincaram e dançaram marchinhas de 
carnaval, frevo e músicas da atualidade num clima 
animado e descontraído.
A criatividade do pessoal da Semear rolou solta, teve 
o personagem Kid Vigarista, a cantora Tina Turner, 
Chapeuzinho Vermelho, esportistas - surfista, 
tenista e boxeadora -, Emília do Sítio do Picapau 
Amarelo, Vandinha da Família Adams, entre outras 
fantasias e nem se fala na decoração que estava 
impecável.
 Na ocasião também foram comemorados os 
aniversários dos meses de janeiro e fevereiro.

09/03 Carlos Britto   Diretor Presidente

22/03

28/03

29/03

Maurinho Espaço Cultural

Jorge Monteiro

Tânia Caroline

PPJA

PEAC

SEMEAR PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL DE 
ESCOLA DE CONSELHOS EM RECIFE

A Sociedade 
S e m e a r ,  

através da Escola de 
Conselhos de Sergipe, 
esteve participando do V 
Encontro Nacional de 
Escolas de Conselhos 
realizado em Recife (PE) 

entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2014. O evento teve 
por objetivo reunir representantes dos núcleos de 
formação continuada de conselheiros(as) dos direitos e 
conselheiros(as) tutelares implantados em todo território 
nacional, contemplando também os estados que estão 
em processo de implantação dos referidos núcleos. O 
Estado de Sergipe foi representado pelo Diretor 
Presidente da Sociedade Semear, Carlos Britto, e pela 
Coordenadora Executiva da Escola em Sergipe, Telma 
Santana, que apresentou os resultados da edição 
2011/2012
 Ao longo dos últimos cinco anos, a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR) e o do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CONANDA) tem se 
empenhado para que este evento represente uma 
oportunidade para o debate em torno da política nacional 
de formação continuada, implantada no nosso país 
desde 2008. A programação contou com execução de 
palestras, mesas-redondas, relatos de experiências, 
reuniões de articulação regional e nacional.
 *Com informações do Portal da Escola de Conselhos de 
Pernambuco.



Carlos	Roberto	Britto	Aragão
Diretor	Presidente

Thiago	Ismerim
Jornalista	Responsável

(DRT/SE	1021)

Luiza	Cazumbá
Estagiária

SEMEAR COMEMORA O DIA DA MULHER

No último dia 12 de março, a Sociedade Semear  realizou um almoço para comemorar o Dia Internacional da 
Mulher. Foi montada uma árvore com fotos de vários momentos das funcionárias e colaboradoras da 

Instituição e ao final receberam uma sandália personalizada como brinde. 

O informativo desse mês entrevistou 
nosso colega Tiago Santos que nasceu 

no município de Penedo, em Alagoas. Casado 
com Ilza, com quem tem um filho. Ele trabalha na 
parte de logística da Semear e tem como religião o 
catolicismo. Vamos conhecer um pouco mais 
Tiagão.

Qual a sua ocupação favorita? 
Gosto de assistir filmes, principalmente de ação.

 E nas horas vagas o que gosta de fazer?
Nas horas vagas passeio com a família.

Nos últimos dias temos visto nos jornais 
atitudes não tão agradáveis por parte de 
policiais. Para você qual o papel da policia? 
A polícia do nosso país vem interagindo muito mal 
com a população.

Que tipo de música você gosta? 
Forró

Qual foi o ultimo livro que leu?
Um lugar longe do mundo, de Cezar Britto que 
ganhei aqui na Semear.

Momento marcante?
O nascimento do meu filho Iago.

Sua melhor característica?
Alegria

Que lugar gostaria de conhecer e qual gostaria 
de rever?
São Paulo. Arapiraca.

O que você aprecia no ser humano?
Humildade

Medo?
Da morte

Palavra preferida?
Alegria

Frase preferida?
Gosto de está bem com a vida.



SEMEAR APRESENTA A EXPOSIÇÃO “ANSELMO 
RODRIGUES, TINTAS QUE FALAM”

De volta a Sergipe, o 
artista plástico 

Anselmo Rodrigues realizará 
exposição em Aracaju, na 
G a l e r i a  J e n n e r  
Augusto/Sociedade Semear, 
durante o período de 25 de 

março a 25 de abril de 2014, tendo como curador Mario 
Britto. A exposição contará com 51 obras inéditas, todas 
produzidas pelo artista em seu ateliê, na Praia do Abaís, em 
Estância.
 As obras têm uma temática totalmente pensada e 
focada em Sergipe e suas características regionais. Todas 
elas foram fotografadas e catalogadas para comporem o 
livro “Anselmo Rodrigues, tintas que falam”, também, de 
autoria de Mário Britto, que será lançado na mesma data da 
inauguração da exposição. O projeto é uma realização da 
Sociedade Semear e da Editora ArteAmbiente.

EXPOSIÇÃO ROSA FARIA É ABERTA NO 
PALÁCIO MUSEU OLÍMPIO CAMPOS

No dia  12 de fevereiro foi aberta a Exposição “Rosa Faria 
e o dia maior da cidade”, no Palácio Museu Olímpio 

Campos. O evento, que é uma homenagem à artista 
sergipana e faz parte das 
comemorações do aniversário 
de Aracaju, contou com a 
presença de amigos, familiares e 
admiradores da homenageada, 
além de diversas personalidades 
sergipanas.
 A exposição resulta de uma 

parceria entre a Sociedade Semear, a Associação Sergipana 
de Imprensa, Academia Sergipana de Letras e o Governo de 
Sergipe. “O objetivo é trazer para o público sergipano as 
obras de Rosa Faria. Queremos que os sergipanos conheçam 
sua obra e seu trabalho”, explica o presidente da ASI, Cleiber 
Vieira.
A exposição tem curadoria do procurador Mário Britto e 
ficará em cartaz no Museu Olímpio Campos até o dia 20 de 
abril.

ALUNOS DO I SURDO 
VISITAM MUSEU

Os jovens do projeto "I 
Surdo" visitaram o 

Museu da Gente Sergipana 
no dia 08 de fevereiro e 
ficaram encantados com o 
que viram. O projeto é uma 

parceria da Semear com o Instituto Oi Futuro, que tem por 
objetivo capacitar os surdos no uso das novas tecnologias, 
criação de um portal Web e re(criar) uma associação 
formada pelos participantes, tornando-os protagonistas e 
conscientes dos seus direitos e deveres. 

ALUNOS DO I SURDO 
PARTICIPAM DE AULA 
PARA PRODUÇÃO DE 

FILME

Os alunos do projeto “I 
Surdo”, executado 

pela Sociedade Semear em 
parceria com o Oi Futuro, 
participaram um curso de 

expressão corporal, com a professora Luana Ribeiro, 
preparando os alunos para a produção do microfilme 
“Triângulos Amorosos”. A atividade fez parte do módulo 
de aulas de audio visual, ministrado pelo professor Fábio 
São José. 

JOVENS DO PPJA APROVADOS EM 
VESTIBULARES E CURSOS TÉCNICOS

iversos  jovens  do Programa DPetrobras Jovem Aprendiz– 3ª edição 
– foram aprovados em vestibulares e cursos 
técnicos em Sergipe. Uma grande conquista para 
eles e suas famílias. A equipe do PPJA deseja a 
todos muito sucesso.

PROGRAMA

EDITAL PARA OCUPAÇÃO DA GALERIA 
JENNER AUGUSTO – SALA 02

 Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e Ade Artes – Sociedade Semear, através da 
Diretoria de Cultura e Arte, torna público que estão 
abertas as inscrições de projetos para Ocupação Artística 
da Galeria Jenner Augusto– Sala 02, em conformidade com 
as condições e exigências estabelecidas no edital 
d i v u l g a d o  n o  s i t e  d a  S e m e a r  
(www.sociedadesemear.org.br).
 Serão selecionados dois projetos que ocuparão o 
espaço da Galeria Jenner Augusto – Sala 02, durante 30 
dias, de acordo com o seguinte cronograma: 1ºexposição: 
de 22/07/2014 a 23/08/2014 e 2ª exposição: de 
03/09/2014 a 04/10/2014.
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