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O DIA INTERNACIONAL DA MULHER FOI
COMEMORADO NA SOCIEDADE SEMEAR
No dia 11 de março a Sociedade Semear realizou uma tarde festiva em comemoração ao
“Dia Internacional da Mulher” (dia 08 de março). Foram sorteados quatro brindes, mas todas
receberam uma lembrança da Instituição. Finalizando, foi servido um lanche.

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Whagner Alcântara
Estagiário
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ESTUDOS MÚLTIPLOS

Reunião mensal do PPJA - Abril
No dia 24 de abril, aconteceu
na Sociedade Semear, mais uma
reunião mensal do Programa
Petrobras
Jovem
Aprendiz
(PPJA), com o objetivo de fazer
o acompanhamento dos jovens
durante esta 4ª edição do Programa.

Estavam presentes à reunião as
orientadoras da Petrobras, Maria
Lucinda e Claudia Hendryx,
conversaram com os aprendizes
sobre o Programa.

A programação contou com a
apresentação de video e debate sobre
os temas abordados, sob a orientação
da psicóloga anapaula Lordello,
e da assistente social Ana Flávia.

Pesquisa sobre os 25 anos do ECA no Nordeste chega à Aracju
Federal e realização da Escola
de Conselhos de Pernambuco
com a parceria local da
Sociedade Semear, que, entre
outras ações, abriga a Escola
de Conselhos de Sergipe.

Nesta segunda-feira (27/04),
às 14h, a Sociedade Semear
sediou a oficina “Projeto 25
anos do Estatuto da Criança
e do Adolescente: pelo direito
de construir outra história”.
A pesquisa visa construir
um acervo histórico sobre
o cenário social da infância
e adolescência em todas
as capitais do Nordeste,
baseando-se nos 25 anos
do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O projeto tem patrocínio
da Petrobras e do Governo

Na capital sergipana, o projeto
irá promover oficinas de
formação e sensibilização sobre
a importância do Estatuto da
Criança e do Adolescente,
como também será realizada
uma reunião com agentes
históricos da causa da infância
e adolescência que atuaram
durante a implantação do
Estatuto. Além destas ações, os
pesquisadores irão entrevistar
estes agentes com o objetivo
de construir uma memória
sobre os últimos 25 anos,
compondo um balanço das
conquistas e dos desafios que
ainda mostram-se presentes
na área da infância.

Para a coordenadora da Escola
de Conselhos de Sergipe,
Telma Santana, “Estudar e
discutir a história do Estatuto
é essencial, principalmente
dentro de uma realidade
atual que, por falta de
conhecimento, se inclina a
tirar direitos já conquistados.
Trabalhar com as pessoas que
fizeram parte da construção do
ECA é levantar a importância
do Estatuto”, afirma.
O levantamento da pesquisa irá
valorizar conquistas, revisitar
as trajetórias vivenciadas e,
sobretudo, dar subsídios para
a reflexão contante acerca
das ações realizadas em prol
dos direitos de crianças e
adolescentes levantando uma
memória sobre os 25 anos
do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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CULTURA E ARTE
Projeto Etnografia da viagem vem mostrando o nordestino além
de sua região

Inspirado em Mário de Andrade, trabalho traça perfil de trabalhadores do Nordeste em suas
andanças por outros estados brasileiros.
Palestras e o lançamento de
uma publicação compõem o
projeto Etnografia da Viagem –
o nordestino além do Nordeste,
contemplado pelo Programa Rede
Nacional Funarte Artes Visuais –
11ª edição. Ministradas por críticos
e curadores, as palestras, que já
foram realizadas nos dias 17 e 23
de abril, no auditório da Sociedade
Semear, às 19 horas, sendo a última
no dia 29 de abril, integram a
segunda etapa do projeto, que
percorreu três estados brasileiros. A
entrada para as palestras é gratuita.
Etnografia da Viagem – o
nordestino além do Nordeste
pretende simbolizar a condição
social de perfis de trabalhadores
nordestinos fora de sua região de
origem através de uma investigação
sobre seus corpos, seus ofícios e os
produtos de seus trabalhos. O título
do projeto é uma clara referência
ao trabalho pioneiro realizado
pelo escritor modernista Mário de
Andrade(1893-1945), entre os anos
de 1928 e 1929, chamado “viagem
etnográfica”, no qual estudou in loco
aspectos da cultura no nordeste do
Brasil.
Para desenvolver o trabalho, o
artista Alan Adi e o sociólogo Ivan
Masafret partiram de Sergipe e
viajaram para as cidades de São
Paulo (SP), Belém (PA) e Brasília
(DF), três importantes espaços
demarcados
historicamente
com grandes fluxos da migração
nordestina.

Paulo (SP), Belém (PA) e Brasília
(DF), três importantes espaços
demarcados
historicamente
com grandes fluxos da migração
nordestina.
Procurando pessoas, histórias,
lugares e toda sorte de eventos
imprevisíveis que tenham alguma
forma de relação com este migrante
nordestino, reuniram matéria prima
para a construção de instalações
artísticas,exibidas publicamente em
cada uma das cidades visitadas.
Na segunda etapa do projeto, serão
ministradas as palestras sob o tema
geral “arte e viagem”, em Aracaju
(SE), cidade de origem do percurso,
por três nomes da curadoria e
crítica de arte no Brasil, cada um de
uma cidade visitada (SP, PA, DF).
O projeto Etnografia da Viagem
conta ainda com uma terceira etapa.
No mês de junho, será realizada
uma palestra sobre a produção
contemporânea nordestina, com o
curador Marcelo Campos (RJ),além
do lançamento de uma publicação
que traz fotos, textos e elementos
recolhidos durante o percurso do
projeto.
O projeto conta ainda com uma
terceira etapa. No mês de junho,
será realizada uma palestra sobre
a
produção
contemporânea
nordestina, com o curador Marcelo
Campos (RJ),além do lançamento
de uma publicação que traz fotos,
textos e elementos recolhidos
durante o percurso do projeto.

Palestras:
17 de abril – Agnaldo Farias (SP) –
É um dos maiores nomes da arte no
país, tendo diversas mostras sob sua
curadoria, a exemplo da 29ª Bienal
de São Paulo e Pavilhão brasileiro
da 54ª Bienal de Veneza.

23 de abril – Vânia Leal (PA)
–Envolvida
em
importantes
programas culturais, é uma das
responsáveis pela continuidade do
Arte Pará, um dos mais duradouros
e importantes salões de arte do país.

29 de abril (quarta-feira) – Matias
Monteiro (DF) –Mestre em Poéticas
contemporâneas, traz no extenso
currículo colaborações no circuito
das artes, como o programa Rumos
Itaú Cultural.
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MEIO AMBIENTE
O IBAMA Sergipe celebrou aniversário com palestra sobre a
atuação cooperada na defesa do meio ambiente
A Superintendência do IBAMA
em Sergipe promoveu no dia 20 de
março, no auditório da Sociedade
Semear, palestra sobre a “Atuação
cooperada dos entes federativos
para a defesa do meio ambiente:
a Lei Complementar nº140/2011
em destaque”, foi ministrada pelo
procurador-chefe nacional da
Procuradoria Especializada do
IBAMA – Henrique Varejão de
Andrade, com apoio da Sociedade
Semear.

competência comum relativas à
proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna
e da flora.

O evento integrou a programação
do aniversário do IBAMA, que
completou em fevereiro 26 anos,
e teve como objetivo socializar
conhecimentos,
fortalecendo
o diálogo e a articulação
interinstitucional.
Foram convidados para o evento
representantes
do
Ministério
Público Federal, Ministério Público
Estadual – Promotorias de Meio
Ambiente, de órgãos integrantes
do Sistema Nacional de Meio
Ambiente (Sisnama), além de
membros de colegiados das áreas de
meio ambiente e recursos hídricos
de Sergipe.
A Lei Complementar nº140,
editada pela Presidência da
República, em 2011, regulamenta
os incisos III, VI e VII do art. 23
da Constituição Federal de 1988,
e trata da competência comum
da União, Estados e Municípios
quanto às questões ambientais. Esta
Lei fixa normas para a cooperação
entre os entes federativos nas
ações decorrentes do exercício da
competência comum relativas à

Sobre o palestrante:
Henrique Varejão de Andrade
- Graduado em Direito (2007)
pela Universidade Federal de
Pernambuco e pós-graduado em
Direito Ambiental e Urbanístico. É
Procurador Federal desde janeiro de
2009, ocupando atualmente o cargo
de Procurador-Chefe Nacional da
Procuradoria Federal Especializada
junto ao IBAMA desde agosto de
2012. Foi Coordenador Nacional de
Matéria Finalística da Procuradoria
Federal Especializada junto ao
Instituto Chico Mendes entre 2010
e 2012 e Coordenador Estadual da
Procuradoria Federal Especializada
junto ao IBAMA no Pará em 2009.

Semear incluída no
plano de conservação de
cavernas
Foi publicada no Diário Oficial
da União, de 30/03/2015, portaria
referente à presença da Sociedade
Semear no Grupo Gestor do
Plano Nacional de Conservação
de Cavernas do Rio São Francisco,
que tem o objetivo de garantir
a conservação do Patrimônio
Espeleológico nas Áreas Cársticas
da Bacia do Rio São Francisco, por
meio do conhecimento, promoção
do uso sustentável e redução dos
impactos antrópicos nos próximos
cinco anos.
O plano está dividido em 14
objetivos subdivididos em 136
ações composto por atividades de
pesquisa, conservação, educação
ambiental, manejo das áreas
degradadas e descoberta de novas
áreas potenciais de interesse
espeleológico e proteção do bioma
circundante.
“Para a Sociedade Semear,
fazer parte deste Grupo é um
reconhecimento das nossas ações e
atividades desenvolvidas ao longo
dos anos. Este é um instrumento
importante de articulação de
parcerias e ações de conservação do
patrimônio espeleológico no estado
de Sergipe e uma oportunidade de
se unir a outras organizações do
estado na proteção e conservação
ambiental”, comenta o Diretor
de Meio Ambiente da Semear,
Waldson Costa.
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ADMINISTRATIVO
INFORME SEMEAR
ENTREVISTA...
ANAPAULA LORDELLO

Anapaula Lordello Domingos, é
psicóloga, formada pela Faculdade
Piox. Atua na área desde 2006.
Atualmente trabalha no Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA),
fazendo atendimento psicológico
dos jovens aprendizes.
Conte-nos um pouco de como é
a profissão e porque escolheu a
psicologia.
Amo ser Psicóloga, não me vejo
fazendo outra coisa. Poder ver
como ajudo os jovens a perceberem
os seus conflitos e diminuir o
sofrimento, é muito bom! Escolhi
a psicologia para estar sempre em
contato com o outro. Gosto de
pessoas, de poder contribuir com

elas de alguma forma.
Você acha que todos precisam
de atendimento psicológico? Por
quê?
Sim, todos temos algum medo,
conflito e angustias, mesmo
que pequenas que podem ser
minimizadas com o auxilio de um
psicólogo.
Como é feito o atendimento aos
Jovens Aprendizes?
O atendimento é ofertado aos
jovens desde a primeira semana
de programa, e quando estes
sentem a necessidade marcam
um horário e assim iniciamos
o acompanhamento de forma
sigilosa e respeitando cada um com
suas particularidades.
Quais suas metas e/ou objetivos?
Ser Feliz, com a família, com
os amigos, no trabalho! Viajar!
Conhecer mais pessoas!
No mundo atual percebemos que
as pessoas estão cada vez mais se
tornando individualistas. Você
concorda? Por quê?
Sim, hoje no mundo o ter está
mais importante que o ser. Então
estamos nos esquecendo de olhar
para quem esta do nosso lado, de

dar um bom dia, de perguntar
como vai e de agradecer. Já fui
surpreendida com espanto por
pessoas quando agradeço ou
quando sedo um lugar na fila.
Frase que mais gosta?
“Proteja da Razão o sentimento” Toquinho.
Um lugar perfeito?
Hummmm,
pergunta
difícil,
consegui pensar em 3 lugares. Amo
meu quarto, que é meu cantinho.
Salvador no Carnaval e Gramado
– RS, para onde já viajei 2 vezes e
adoraria voltar.
O que está lendo?
De Repente Ana – Marina Carvalho.
Música preferida? ( O que costuma
Ouvir)
Outra Pergunta bem complicada:
ouço
QUASE
tudo.
Saulo
Fernandes não sai do meu ouvido,
Nando Reis e Leoni também ouço
praticamente todos os dias. Mas
agora to curtindo muito Marron 5,
Taylor Swift , Bruno Mars.
Se fosse te concedido um único
pedido, qual seria?
Continuar sendo feliz.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL E
MAIO

Catharina Menezes
Ingrid Catarina
Telma Santana
Anapaula Lordello
Kátia Soares
Jéssica Fontes
Renê Moura
Jailton Febrônio
Waldson Costa

09/04
14/04
15/04
20/04
30/04
04/05
09/05
18/05
26/05

Escola de Conselhos
Escola de Conselhos
Escola de Conselhos
PPJA
PPJA
RH
PEAC
Supervisor
Diretor - Meio Ambiente

Rua Leonardo Leite, 148 - São José - Aracaju - Sergipe - Tel: (79) 3022-2052
E-mail: comunicacao@sociedadesemear.org.br
www.sociedadesemear.org.br
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