Informe Semear
Ano 07. Edição 57. Agosto à Setembro de 2014

Jovens
Públicade
de Aracaju
Aracaju
Jovens do
do PPJA
PPJA visitam
visitam aa Biblioteca
Biblioteca Pública
Nos dias 23 de julho e 12 de
agosto, os jovens do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz
(PPJA), realizaram uma visita
à Biblioteca Pública Estadual
Epifânio Dórea, localizada na
rua Dr. Leonardo leite, s/n, no
bairro São José em Aracaju.
A atividade foi proposta por
educadores do módulo de
Português, contido no PPJA,
com o objetivo de apresentar
aos jovens as estruturas de
pesquisa e leitura da biblioteca.
Na ocasião, os aprendizes da
Petrobras conheceram a história
do bairro 13 de Julho e as obras de
literatura de cordel do cordelista
sergipano Zezé de Boquim
em exposição na biblioteca.
Nos dois dias de visita, as
atividades foram encerradas com
a participação dos jovens em uma

roda de leitura, atividade que
acontece todas as terças-feiras por
lá. No dia 23 foram lidas as obras de
Jane Ribeiro, “Além do Vitral, 1994”,
Cora Coraline, “Meu Livro de
Cordel, 2002” e a obra de Marcos
Vieira, “Arvoradas em família,
2013”, com participação dos Jovens
das turmas A e B. Já no dia 12, os
que fazem parte das turmas C, D e
E leram poesias de Cecília Meireles
e um pouco da obra de Antônio
Carlos Viana, “Sociedade no Divã”,
mais precisamente o capítulo,

“Não obriguem os jovens a ler”.
“Foi uma maravilhosa visita,
agregamos valores e tomamos
ainda mais gosto pela leitura”,
disse a jovem Malene Martins.
Quem também aprovou a visita
foi o jovem Rafael Prata que
se surpreendeu com o que viu.
“Foi um ótimo dia com muitas
novidades e coisas surpreendentes.
A roda de leitura estimulou ainda
mais a leitura. Foi realmente um
dia maravilhoso”, declarou Rafael.
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Jovens Aprendizes participam de debate sobre saúde e prevenção
Os jovens da 4ª edição do
Programa
Petrobras
Jovem
Aprendiz (PPJA) participaram de
uma rodada de debates sobre saúde
e prevenção, entre os dias 28 de
julho e 01 de agosto, na Sociedade
Semear, em parceria coma
Universidade Tiradentes (UNIT).
As palestras foram promovidas
por estudantes que compõem
a Liga Acadêmica de Medicina

Adolescente
(LIAMA),
e
abordaram temas sobre Gravidez
na
Adolescência,
Métodos
Contraceptivos
e
Doenças
Sexualmente
Transmissíveis
(DST´s). O momento foi de grande
importância para a formação dos
jovens aprendizes, uma vez que as
idades compreendem entre 17 e 19
anos, dando-lhes a possibilidade
de uma prevenção precoce.

Escola de Conselhos: Semear firma parceria com a Unit

A Universidade Tiradentes,
através da Coordenação de
Extensão, assinou na tarde do dia
21 de agosto, com a Sociedade de
Estudos Múltiplos, Ecológica e de
Artes – Semear – um convênio que
objetiva a formação de Conselheiros
Tutelares. A parceira já existente
entre a ONG sergipana e o Governo
Federal é reforçada pela inclusão
da Unit nas ações que visam à
formação e ao reconhecimento
oficial
dos
conselheiros.
O convênio é proveniente de um
projeto em que a Sociedade Semear
foi contemplada através do Edital
Público da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos do Conselho
Nacional dos Direito da Criança e do
Adolescente. Durante a assinatura, o

coordenador de extensão,
professor Gilton Kennedy,
salientou o interesse da
instituição em capacitar
os conselheiros para que
possam agir com base na
ética que a profissão exige
oferecendo à sociedade
todas as respostas que
ela
frequentemente
necessita.
“Diversos
municípios
sergipanos
carecem dessa capacitação
e a Unit, através dos
seus polos está oferecendo não
apenas o espaço físico para que
ela aconteça, como professores
especializados na formação dessa
mão de obra” afirma o professor
Kennedy acrescentando que por se
tratar da extensão universitária, a
Unit está garantindo a certificação.
Para o presidente da Sociedade
Semear, Carlos Alberto Brito Aragão,
a chance de dar continuidade da
Escola de Conselhos, em Sergipe,
com a parceria da Unit é muito
importante. “Através da capacitação
dos conselheiros serão beneficiadas as
crianças e os adolescentes sergipanos
com a garantia de atendimento
por profissionais bem mais
capacitados”, afirma Carlos Alberto.

Centro de Surdos de Aracaju
será inaugurado
No dia 20 de setembro, às 18
horas, no auditório da Semear,
será lançado oficialmente o Centro
de Surdos de Aracaju (CESAJU),
instituição sem fins lucrativos,
que tem por objetivo promover
a integração, a busca e a defesa
dos direitos das pessoas surdas,
fomentando ações que propiciem a
cultura surda e o desenvolvimento
dos seus associados. Como parte
da solenidade, haverá palestras
que vão abordar “A relevância da
associação para os surdos” e “O
papel do esporte na associação dos
surdos: mecanismo de integração e
desenvolvimento”.
A inauguração do CESAJU faz parte
das atividades em comemoração
à Semana da Acessibilidade e ao
Dia Nacional da Pessoa Surda. A
Sociedade Semear apoia a instituição.
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Alunos da Paraíba visitam a Semear
Estudantes dos cursos de Gestão
Pública, Agroecologia e Educação
do Campo, da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG),
na Paraíba, estiveram visitando
a sede da Sociedade Semear, no
dia 01 de agosto, e conheceram de
perto o trabalho desenvolvido ao
longo dos 12 anos da Instituição. A
visita foi um trabalho de pesquisa
proposto pelo professor Luiz
Antônio (UFCG), como parte
da disciplina “Terceiro Setor”.
Segundo o professor, os alunos
fizeram um levantamento (pela
internet) de instituições no
Nordeste que trabalham, dentre
outros panoramas, a questão do
Meio Ambiente e a sustentabilidade
e a Semear foi a OSCIP que melhor
trabalha essa temática, da qual
muito se fala nos dias atuais.
“Os alunos estão trabalhando a
questão da gestão de organizações
do terceiro setor, aliados a um
trabalho de desenvolvimento

sustentável. Diante disso, e pelas
pesquisas que fizemos, a Semear,
através dos projetos e ações que
desenvolve ao logos dos seus anos
de atuação, nos chamou a atenção
e decidimos conhecer de perto esse
trabalho”, explica Luiz Antônio.
Num primeiro momento, os 35
alunos foram recepcionados pelos
Diretores da Semear que fizeram
uma apresentação geral dos
trabalhos executados e em seguida

todos fizeram um tour conhecendo
os setor (parte administrativa
e operacional). A equipe foi
presentada com várias publicações
já
realizadas
pela
Semear.
“A visita dos estudantes nos
deixa muito felizes porque, desta
forma, percebemos que nosso
trabalho vem sendo reconhecido
também
fora
de
Sergipe”,
comenta o diretor presidente
da Semear, Carlinhos Britto.

É “Proibido Cochilar” na Galeria Jenner Augusto

Será aberta no próximo dia
23 de setembro, na Galeria Jenner
Augusto, a exposição individual
do artista sergipano Alan Adi,
intitulada “Proibido Cochilar”.

Nesta exposição, o artista parte de
uma experiência pessoal de sua ida
a São Paulo e seu retorno, quase
03 anos depois a sua cidade natal.
O processo de deslocamento e
interação em uma realidade social e
cultural diferente, o estranhamento
e todos os aspectos e principalmente
a intensificação do entender-se
enquanto “nordestino” pautam os
conflitos e as relações que enfrentou
ali. O coquetel acontecerá a
partir das 19h30. A exposição
tem o patrocínio da Petrobras
e curadoria de Ivan Masafret.
“Proibido Cochilar” é marcada por
uma continuidade no seu processo

poético de produção, no entanto,
com características que certamente
destoará do aspecto formal até
então conhecido por seu público,
uma vez que Alan Adi trabalha
majoritariamente aqui, sua poética
visual em pinturas a óleo, sem
deixar de executar em vídeo arte e
instalações, estas expressões que o
destacaram em exposições como a
que lhe consagrou com o premio
EDP nas artes do Instituto Tomie
Ohtake além da mostra XVII Unifor
Plástica onde os curadores Paulo
Herkenhoff e Marcelo Campos
escolheram entre os 30 artistas,
Bispo do Rosário, Marepe e Thiago
Martins de Melo, só pra citar alguns.
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Semear lança mais uma campanha do dia das crianças
A Sociedade Semear lança a
3ª edição da campanha do Dia
Das Crianças, com o objetivo de
arrecadar brinquedos para serem
doados em instituições carentes
que atendem crianças em Aracaju.
Para participar basta doar
brinquedos novos ou usados ate o dia
07 de outubro na Sociedade Semear
(Rua Leonardo Leite, 148, Bairro
São José, em Aracaju), em horário
comercial, de segunda à sexta.
Em 2012, na primeira edição da
campanha, foram arrecadados
cerca de 400 brinquedos, que
foram divididos entre seis
instituições na capital: GACC,
Lar de Zizi, Abrigo Sorriso,
LBV, Espaço de Cultura e Arte
Diácono Paulo André e Associação
Sergipana
de
Equoterapia.
Em 2013, na segunda edição, a
campanha arrecadou mais de 500
brinquedos, que beneficiaram
quatro instituições: Lar de Zizi,
Casa do Pequenino, Abrigo Sagrado
Coração de Jesus e Recriarte.

Diretor de Meio Ambiente participa de evento em Recife
Nos dias 10 e 11 setembro
de 2014 foi realizado no Hotel
LG Inn, na Cidade do Recife,
a III Reunião dos Gestores do
Corredor de Biodiversidade da
Mata Atlântica do Nordeste. A
reunião contou coma presença de
Organizações Não Governamentais
dos Estados de Sergipe, Bahia,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte. Nos dois dias
os gestores definiram o Regimento
Interno da Rede, elaboração
dos meios de comunicação a

serem utilizados pelos membros,
apresentação do Banco de Dados
Espaciais e o plano de mobilização
para novos membros da rede.
Para o Diretor de Meio Ambiente da
Sociedade Semear, Waldson Costa,
este momento foi fundamental para
definir as estratégias de articulação
e reconhecimento da rede como um
estratégia de planejamento e gestão
da Mata Atlântica do Nordeste e para
novas formas de mobilização para a
realização de estudos e pesquisas.
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Escola de coselhos de Sergipe apoiou oficina
sobre erradicação do trabalho infantil
o fortalecimento dos espaços de
enfrentamento ao trabalho infantil
observando como a Rede se
articula no olhar dos Conselhos.

Na manhã de ontem, 03
de setembro, aconteceu no auditório
da Sociedade Semear, a oficina
“Atuação dos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Conselhos Tutelares
no Enfrentamento ao Trabalho
Infantil” promovida pelo Fórum
Estadual de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil de Sergipe FEPETI, com apoio da Escola de
Conselhos de Sergipe. A abertura foi
realizada pelo coordenador estadual
do FEPETI e vice-coordenador
do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
– CEDCA, Danival Falcão.
A oficina teve o objetivo de discutir
temas ligados ao trabalho infantil, no
contexto da exploração, prevenção
e erradicação, como a identificação
das fragilidades dos Conselhos de
Direitos e Tutelares, além de buscar

A Conselheira Tulelar representante
do FACTUS – Fórum Associativo
de Conselheiros Tutelares do Estado
de Sergipe, Rilda Adriana Alves,
salientou a importância de oficinas
como esta, para a discussão da
temática e do fortalecimento das
Redes de Proteção. “Discutir o tema,
esclarecer, conscientizar e sensibilizar
os Conselheiros de que o trabalho
Infantil não deve ser naturalizado
é uma forma de fortalecer a Rede”.
Os trabalhos foram realizados
através de cinco grupos divididos
no ato da inscrição, onde consistiu
na discussão de casos, que já foram
trabalhados pelos representantes de
entidades da Rede de Garantias no
Encontro Nacional de Prevenção
e
Erradicação
ao
Trabalho
Infantil, com foco na utilização de
fluxograma já acordado no Estado
pelo Ministério Público. Após as
discussões, os grupos apresentaram
estratégias de ação conjunta, para
cada tipo de caso discutido e votaram
as propostas no final da manhã.
A coordenadora executiva da Escola
de Conselhos, Telma Santana utilizou

a expressão francesa “Carpe Diem”
encontrada no livro “Sociedade
dos Poetas Mortos” para dizer ao
público a importância da oficina.
“Aproveitem o dia de hoje, não de
ontem, nem o de amanhã, vocês
Conselheiros tirem dúvidas, troquem
opiniões. É preciso entender por
que é tão difícil tirar algo que é tão
desrespeitoso e que macula a infância,
a exploração infantil”. Ela também
aproveitou a oportunidade para falar
do retorno das atividades da Escola
de Conselhos de Sergipe, onde
serão abertas as inscrições para os
cursos de formação continuada para
Conselheiros Tutelares e de Direito.
Estavam presentes cerca de 150
pessoas, entre Conselheiros Tutelares
e de Direito, técnicos das áreas de
saúde, assistência social e educação
e representantes das secretarias de
saúde, educação e assistência social.

5

Semear foi homenageada no I Concurso de Monografias
realizado pela Defensoria no dia
19 de agosto, no auditório da
Sociedade Semear. O certtificado
foi um agradecimento pelo
apoio
prestado ao concurso.

A Sociedade Semear recebeu
um certificado de agradecimento
da Defensoria Pública do Estado
de Sergipe. A entrega foi feita
no l Concurso de Monografias
Governador
Marcelo
Déda,

A solenidade contou com a
participação de personalidades e
autoridades do estado, entre eles,
Carlos Britto, Diretor-Presidente da
Sociedade Semear. Foi Britto quem
recebeu em mãos o certificado,
destinado também a outras
empresas parceiras do evento.
O CONCURSO
A programação iniciou-se com
a apresentação do Grupo Eitcha

Companhia de Teatro que contou a
história do ex-governador Marcelo
Déda. Após a apresentação,
os vencedores do concurso
receberam a premiação. Um valor
de R$ 2 mil foi dado a Rivanda
Carvalho Oliveira, vencedora
na categoria profissional, na
categoria estudante João Victor
de Oliveira Menezes recebeu
uma premiação de R$ 1,5 mil.
Participaram
do
concurso
autores de Sergipe e de outros
estados. obras foram avaliadas
por uma Comissão de Avaliação
coordenada pelo professor de
Direito da Universidade Tiradentes
(Unit), José Eduardo Macedo.

Eventos na Semear marcam semana da acessibilidade
Em comemoração à Semana
da Acessibilidade e ao Dia
Nacional da Pessoa Surda, no
dia 15 de setembro, às 15 horas,
na Galeria Jenner Augusto,
foi aberta a exposição “A
Sensibilidade”, a primeira no
Estado de Sergipe que conta
com trabalhos de pessoas
surdas, frutos das oficinas de
arte, vídeo e fotografia do Projeto
I-Surdo, que é realizado pela
Sociedade Semear em parceria
com o instituto Oi Futuro. O
objetivo é inserir os participantes
no
universo
do
sensívelacessível através do cotidiano
da cidade que impõe barreiras

naturaias e/ou desiguais em
um plano físico limitado, mas
que podem ser transpostas na
experiência de um simples deixarse conduzir e não ter medo
daquilo que lhe é diferente. A
exposição
apresentará
obras,
fotografias, vídeos e instalações.

FELIZ ANIVERSÁRIO...

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Whagner Alcântara
Estagiário
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