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A Sociedade Semear vai
realizar bazar solidário no dia 30
de setembro, na sede da instituição, das 09 às 17
horas, com o objetivo de arrecadar fundos para
a realização da festa do dia das crianças de uma
instituição carente de Aracaju. Para participar
basta doar roupas, calçados, brinquedos,
livros, itens de decoração, eletroeletrônicos,
todos em bom estado de conservação, até o
dia 15 de setembro, em horário comercial na
Semear (rua Leonardo Leite, 148, bairro São José).

EXPOSIÇÃO “PELE DE VIDRO” EM CARTAZ NA GALERIA JENNER
Foi aberta no dia 19 de
agosto e prossegue até o dia 16
de setembro, na Galeria Jenner
augusto, a exposição “PELE DE
VIDRO”, exposição individual do
artista plástico sergipano Bené
Santana. Nessa exposição, são
apresentadas obras bidimensionais
mesclando técnicas sobre o
vidro, películas e espelhos como
suporte para experimentações
artísticas. São peças manipuladas
a partir do desenho, gravuras e
técnicas mistas por meio do uso
de nitrato de prata e películas.

“A proposta da exposição
visa estabelecer uma direção do meu
o olhar sobre as transformações na
paisagem da cidade”, explica Bené.
Pele de Vidro é uma série, cujo
processo artístico busca uma
reconstrução visual diante das
fronteiras e dos impedimentos
que fazem parte do tecido
urbano. Ou seja, uma reflexão
acerca do poder simbólico no
espaço urbano fragmentadas,
diante da demarcação territorial
e das fronteiras codificadas pelos
impedimentos: espaciais, visuais.

Diretor Presidente da Semear
Carlos Roberto Britto Aragão

BENÉ SANTANA - Graduado em Ciências
Sociais pela Universidade Federal de
Sergipe (UFS) e mestre em Artes Visuais
pela Escola de Belas Artes da Universidade
Federal da Bahia. Em 1983, realizou a sua
primeira exposição individual na Gakeria
ACBEU, em Salvador, e em 1986 estreou
em Aracaju expondo na extinta Ludus
Artes Galeria. Em 2006 inovou expondo
pinturas sobre placas de cerâmicas
esmaltadas. Sua primeira exposição
internacional foi a “Exposition Itinerante
La Ciudad y Hombre” em Barcelona, na
Espanha, em 2008. Além disso, têm
realizado várias exposições individuais e
coletivas, bem como logrado importantes
prêmios. Possui vários artigos publicados
em diversas revistas especializadas em
produção artística cultural e em anuários
de
arte.

Jornalista Responsável

Thiago Ismerim (drt/se 1021)
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Cultura e Arte
EXPOSIÇÃO VERBO-VISUAL APRESENTOU DIÁLOGO ENTRE POESIA E PINTURA
com 16 poemas do livro “Tons
Amarelos sobre Rosa Selvagem” de
Marcos Moura, que será lançado
na noite de abertura. A mostra
itinerante materializa a parceria de
dois artistas contemporâneos do
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil,
que será apresentada em também
em Recife, Fortaleza e Cuiabá.
Esteve em cartaz na Galeria
Jenner Augusto, entre os meses de
junho e julho, a exposição itinerante
“Verbo-Visual: armadilhas para
pegar cor”, fruto da parceria do
poeta Marcos Moura Vieira (SE)
e do artista plástico Jonas Barros
(MT). A exposição apresentou 16
obras selecionadas do grupo de
experimentos “Rios e Armadilhas”
de Jonas Barros que dialogam

ENCONTRO SERGIPANO DE FOTOGRAFIA E EXPOSIÇÃO
Para celebrar o dia da
fotografia, aconteceu no dia
27 de agosto, na Sociedade
Semear, o “Encontro Sergipano
de Fotografia”. O evento reuniu
fotógrafos e pesquisadores, numa
mesa-redonda, com o objetivo de
trocar informações e experiências.
Como parte do encontro
aconteceu a abertura da exposição
“Céu e Terra”, do fotógrafo sergipano
Augusto Gentil, apresentando
15 fotos que retratam cenários
urbanos de diversos ângulos. Do
céu registra a cidade e sua magia,
da terra captura a intensidade
em
paisagens
emblemáticas.
O evento foi uma realização
do Projeto Sergipe in Foco e Studio
F2.8 . A exposição poder ser visitada
durante todo o mês de setembro,
na sala 02 da Galeria Jenner
Augusto, no horário comercial.
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Estudos Múltiplos
ENCONTRO NACIONAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
No dia 26 de agosto aconteceu na Sociedade Semear, sede da Escola de Conselhos, o Encontro Nacional
de Fortalecimento do Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA. O encontrou discutiu estratégicas
para fortalecer o Fórum com o objetivo de trazer a pauta da infância, a fim de efetivar os direitos estabelecidos
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estavam presentes Conselheiros Tutelares e do Direito da Criança e do
Adolescente, membros do FNDCA e membros da rede da infância e juventude.

PROGRAMA PETROBRAS JOVEM APRENDIZ EM EXECUÇÃO EM SERGIPE
Teve inicio em maio de
2016 as atividades da 5ª edição
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA), em Sergipe,
com 75 jovens aprovados através
de processo seletivo. O programa
tem duração de dois anos (20162018), e compreende das seguintes
etapas: Formação Básica e
Formação
Técnico-Profissional.
A formação básica é
executada pela Sociedade Semear,
tem duração de seis meses e tem
como objetivos o desenvolvimento
pessoal e social dos jovens bem
como a preparação dos mesmos
para ingressarem em curso de
formação profissional oferecido
pelo SENAI. Os jovens têm
aulas de português, matemática,
informática, relações interpessoais,
temas relacionados ao exercício
da cidadania, saúde e prevenção,
cultura, meio ambiente.
Na
segunda
etapa,
que compreende a formação
profissional, o jovem ingressa no
SENAI em curso profissionalizante
escolhido de acordo com a sua
área de interesse. No SENAI

os jovens passam 18 meses,
concluindo, assim, o curso
técnico, recebendo certificado
de
qualificação
profissional.
Durante os dois anos do
Programa, a Sociedade Semear,
através de equipe contratada,
acompanha o desenvolvimento
dos jovens junto ao SENAI e a
escola, realiza visitas domiciliares,
reuniões mensais com os jovens e
periodicamente com suas famílias.
O Programa Petrobras
Jovem Aprendiz – PPJA foi
criado pela Petrobras em 2006
para atender à Lei nº 10.097/2000
e o Decreto nº 5.598, de 1º de
dezembro de 2005, que regulamenta
a contratação de aprendizes.
Tem
como
objetivo
desenvolver
um
programa
educacional inovador para jovens
em situação de vulnerabilidade
social e econômica que articule de
forma criativa a educação básica,
a qualificação social e profissional,
visando promover sua inclusão
social e contribuir para sua melhor
inserção no mundo do trabalho.
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Estudos Múltiplos
ATIVIDADES DO PROGRAMA PETROBRAS JOVEM APRENDIZ
LEITURA NA PRAÇA
Os jovens participaram do
projeto “Leitura na Praça”, no dia
12 de julho, na praça Camerino,
centro de Aracaju, organizado pelas
educadoras Adriana Vargas e Lilian
Farias, com o objetivo estimular
a leitura e a reflexão crítica. A
atividade contou com a parceria da
Editora Companhia das Letras, que
fez a doação dos livros para os jovens.
“O projeto, além de estimular
o hábito pela leitura de livros,
tem por finalidade contribuir
com as atividades de leitura e
escrita trabalhadas nos encontros
de
Português
Instrumental.

PALESTRA SOBRE DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
No dia 15 de julho, no
auditório da Semear, aconteceu
mesa redonda sobre “Direitos das
crianças, adolescentes e jovens”,
com palestra de Danival Falcão,
coordenador do FACTUS (Fórum
Associativo
de
Conselheiros
Tutelares de Sergipe) e da Auditoria
Fiscal,
Daniela
Vasconcelos.
A atividade teve início com a
apresentação de Falcão, que abordou
o tema dos direitos das crianças,
adolescentes e jovens, de acordo
com o que estabelece o Estatuto da
criança e do Adolescente (ECA),
seguido da palestra de Daniela
Vasconcelos, que apresentou aos
jovens, de forma geral, sobre
os direitos a profissionalização

de

adolescentes

e

jovens.

PALESTRA
DIREITO
DA
MULHER E CONTROLE DE
GÊNERO
No dia 22 de julho, no
auditório da Sociedade Semear,
aconteceu uma mesa redonda
abordando o tema “Direitos
da Mulher e o Combate ao
Controle de Gênero”. O evento
teve a participação da advogada
Valdilene Martins, que abordou
o tema dos direitos da mulher e a
violência de gênero, e da socióloga
Catarina Menezes que falou sobre
a Constituição Federal e diretos do
cidadão brasileiro.

PALESTRA
SOBRE
DROGADIÇÃO
Drogadição: uma nova
perspectiva de prevenção. Este
foi o tema da mesa redonda que
aconteceu no dia 18 de agosto, na
Sociedade Semear, para os jovens
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA). O debate contou
com a participação de Renê Moura
(psicólogo) falando sobre política

de redução de danos, e Roosevelt
Costa (SEED/DASE) que abordou
a droga como um fenômeno social
de múltiplas determinações. A
atividade colocou em pauta a
prevenção e o cuidado com as
drogas no meio dos jovens.

JÚRI POPULAR SIMULADO
Os jovens da turma “B”
realizaram um júri popular
simulado, no dia 25 de agosto,
baseado no caso Waris Dirie*.
Coordenado pelo educador Danilo
Reis, a atividade teve a proposta
de fomentar o protagonismo
juvenil por meio da discussão de
temas pertinentes à sociedade,
desenvolvendo o senso crítico
dos alunos, ampliando suas
competências e habilidades no
âmbito da argumentação, oralidade,
persuasão, organização de ideias
e respeito à opinião do outro, por
meio de discussão de temas como
direitos sexuais e reprodutivos e
outras temáticas. Os aprendizes
representaram as testemunhas,
advogados,
promotores,
o
educador Danilo representou o juiz
e convidados foram os jurados.
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