PRINCIPAIS ATIVIDADES - 2008
PROJETO
ESPAÇO
CULTURAL

DESCRIÇÃO
O Projeto Espaço Cultural Semear se continui na
área do complexo-sede constituída de: galeria de
arte, auditório com 230 lugares, 03 salas de aula, 01
laboratório de informática e espaço multiuso, além
de instalações de serviços administrativo (salas de
trabalho e reuniões) e apoio (banheiros, depósitos e
estacionamento).
As
principais
atividades
desenvolvidas no Espaço Cultural Semear são:
- Exposição de arte.
- Lançamento de livros.
- Seminários.
- Cursos/capacitações.
- Mesas redondas.- Lançamento de CDs.
- Concursos de poesias.

OBJETIVO
Fortalecer, através de ações
compartilhadas, um espaço de
promoção da cultura de Sergipe
e, por extensão, do Nordeste e do
Brasil,
que
possa
estar
disponibilizado em adequadas
condições de utilização e
atendimento
à
comunidade
durante todo o ano.
Disponibilizar
espaço
para
debates de temas de relevância
social.

RESULTADOS
O Projeto Espaço
Cultural Semear
tem
sido
referência
de
promoção
da
cidadania
no
Estado de Sergipe
através da arte,
além de ter sido
palco de diversos
eventos
de
fortalecimento da
cultura sergipana.

VELHO CHICO:
UMA LIÇÃO DE
VIDA

O projeto Velho Chico: uma lição de vida constituise no Centro de Capacitação Comunitária do Baixo
São Francisco e desenvolve as seguintes atividades:
- Cursos de capacitação (corte e costura,
informática, artesanato, desenho e pintura,
eletricista, bombeiro hidráulico, matemática,
alimentação alternativa, entre outros)
- Formação de grupos de dança adultos e infantil,
teatro e música.
- Exposições de artes.
- Seminários,
- Encontros.

Promover
atividades
de
capacitação
profissional,
culturais e artísticas no Centro
de Capacitação Comunitária do
Baixo São Francisco na cidade
de Propriá, Estado de Sergipe,
buscando o fortalecimento da
cidadania,
da
ética,
da
solidariedade, da igualdade de
oportunidades e do compromisso
social.

Jovens e adultos PETROBRAS
melhores
preparados para o
mercado
de
trabalho e geração
de renda.
Grupos artísticos
melhores
qualificados.
Comunidada
melhor informada
e com acesso a
capacitações
e
bens culturais.

PARCEIRO (S)
PETROBRAS,
Secretaria de Estado
da Cultura, Rede
Sergipe de Cultura,
SENAC/SERGIPE
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PROJETO
DESCRIÇÃO
SEMEANDO AMOR O projeto Semeando Amor foi desenvolvido a
partir do trabalho voluntário da equipe de
Desenvolvimento Pessoal, Social e Cidadania da
Sociedade Semear, que através de uma parceria
com a APAE-SE, começaram a atender uma vez
por semana na sede da Sociedade Semear, um
grupo de jovens e adultos atendidos pela instituição
APAE. As principais atividades desenvolvidas pela
equipe de voluntários são
- Dinâmicas de grupos, com temáticas variadas, a
exemplo de cidadania, sexualidade, comunicação,
higiene e integração.
- Visitas institucionais e de lazer monitoradas.
O PPJA tem como objetivo principal o
PROGRAMA
cumprimento da Lei Federal da Aprendizagem. O
PETROBRAS
diferencial colocado pela Petrobras, foi transformáJOVEM
lo em um grande Projeto de Inclusão Social. O
APRENDIZ - PPJA
Programa é executado a nível Nacional através de
uma parceria da Petrobras com a Fundação PróCEFET no Rio de Janeiro, SENAI, CEFET Rio de
Janeiro
e
Fundação
Abrinq.
Para
o
desenvolvimento do Programa junto as bases
(unidades) da Petrobras foram indicadas e
contratadas
pela
Fundação
Pró-CEFER/RJ
Organizações Não Governamentais. As ações
desenvolvidas pela Sociedade Semear no Programa
são:
- Processo de seleção dos jovens.
- Ministrar aulas (formação básica) na primeira
etapa do Programa (5 meses).
- Acompanhamento/monitoramento dos jovens no
SENAI, na vivência profissional, na família e na
escola durante todo o Programa.

OBJETIVO
Oferecer
oficinas
de
Desenvolvimento Pessoal, Social
e Cidadania a Portadores de
Necessidades
Educacionais
Especiais.

RESULTADOS
PARCEIRO (S)
Jovens e adultos APAE-SE
Portadores
de
Necessidades
Educacionais
Especial
com
melhor
autoestima
e
qualidade de vida.

Desenvolver
um
programa
educacional
inovador
para
jovens em situação de pobreza e
miséria, que articula de forma
criativa a educação básica, a
qualificação
social
e
profissional, visando promover a
inclusão social e contribuir para
a sua melhor inserção no
mercado de trabalho.

Jovens melhores
capacitados para
o mercado de
trabalho.

Fundação
PróCEFET/RJ,
PETROBRAS,
FUNDAÇÃO
ABRINQ E SENAI
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PROJETO
PROJETO ADOTE
UM MANANCIAL

COMUNICAÇÃO
PIRANEMA

DESCRIÇÃO
O Projeto Adote um Manancial surgiu a partir de
uma demanda gerada no Fórum Socioambintal da
região Centro-Sul do Estado de Sergipe. As
principais atividades do Projeto são:
1. Produção e colheida de sementes.
2. Produção de mudas.
3. Implantação das áreas de nascentes e curso
d´água (plantio e replantio)
4. Análises químicas e físicas do solo e fertilização
das mudas no campo.
5. Controle de formigas e plantas invasoras.
6. Educação Ambiental.
7. Administração e assistência técnica.
8. Monitoramento da área e avaliações.
O projeto tem a coordenação geral do Ministério
Público de Sergipe (curadoria do Meio Ambiente
de Lagarto), coordenação técnica da Universidade
Federal de Sergipe, coordenação de Educação
Ambiental da Faculdade José Augusto Vieira e
coordenação administrativa da Sociedade Semear.
O projeto de comunicação Piramema foi contratado
pela Petrobras, em atendimento a demandas do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, referente
ao licenciamento do Campo de Piranema. As
principais atividades do Projeto foram:
1. Informar toda a comunidade da área de
influência direta e indireta da atividade sobre as
etapas de execução da atividade de perfuração
marítima do Bloco BSEAL 100, Campo de
Piranema, através de meios de comunicação de
massas e reuniões específicas.
2. Elaboração de relatórios técnicos.

OBJETIVO
Implantar um programa de
recuperação e preservação da
vegetação nativa no entorno de
nascentes e pequenos e médios
cursos
d´água
na
Bacia
Hidrográfica do Rio Piauitinga,
de modo a promover um resgate
dos recursos genéticos da região
(fauna e flora nativas) e
restabelecer
o
equilíbrio
ambiental. E ainda, desenvolver
ações de educação ambiental
como forma de tornar efetiva a
participação das comunidades
inseridas
nas
áreas
de
abrangência do projeto.

RESULTADOS
Início
da
recuperação
de
algumas
nascentes.

PARCEIRO (S)
Ministério
Público
Estadual (Curadoria
do Meio Ambiente de
Lagarto/SE),
Universidade Federal
08 seminários de de
Sergipe,
educação
Faculdade
José
ambiental
Augusto Vieira e
realizados.
Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e
Formação de 100 Recursos Hídricos
multiplicadores.

Elaborar,
implementar,
acompanhar,
avaliar
e
sistematizar, em relatórios, das
diretrizes
relativas
à
implementação
do
projeto
ambiental
de
comunicação
social, condicionante da PLper
no. 068/06, resultante dos
pareceres do IBAMA/GGPEG,
relativos à perfuração marítima
do Bloco BSEAL-100 (campo de
Piranema).

Comunidade PETROBRAS
informada sobre
as atividades da
Petrobras.
- Produção
relatórios.

de
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PROJETO
FERTILIZANDO
VIDAS

DESCRIÇÃO
Projeto Fertilizando Vidas, nessa primeira fase,
vem atendendo 245 crianças e adoloscentes dos
municípios sergipanos de Laranjeiras (120) e
Riachuelo (125). As principais atividades do
projeto são:
1. Visita às escolas públicas.
2. Inscrição e seleção de alunos e equipe técnica.
3. Aquisição de equipamentos, material de
consumo e uniformes.
4. Capacitação da equipe técnica.
5. Prática esportiva (futsal, handebol e ginástica
geral).
6. Aulas de cidadania e desenvolvimento pessoal e
social.
7. Monitoramento e avaliação.

SOLIDARIEDADE
COM ARTE

O Projeto Solidariedade com Arte é uma parceria
da Sociedade Semear com artistas plásticos locais e
sua equipe de trabalho, que promovem um Natal
com mais solidariedade para algumas crianças e
idosos carentes de Aracaju. Com o intuito de
promover a participação de crianças e idosos numa
tarde de lazer, onde eles pudessem participar de
atividades lúdicas, receberem lanches e presentes, a
Galeria Jenner Augusto, organizou uma exposição
de arte com 42 obras, sendo as mesmas vendidas e
o recurso revertido para as ações acima
discriminadas. Participaram as crianças do Lar de
Zizi e os Idosos do Asilo Rio Branco e Same,

OBJETIVO
Proporcionar a 240 jovens de
famílias de baixa e baixíssima
renda, que estudam em escolas
públicas, o acesso a prática
esportiva, complementado por
oportunidade de atividades de
capacitação para a prática da
cidadania, orientação para o
desenvolvimento
pessoal
e
social, ações preventivas de
saúde e oferecimento de
educação sanitária e ambiental.

RESULTADOS
Capacitação
para
prática
esportiva.
- Incorporação de
valores
considerados
socialmente
positivos e o
estímulo à sua
prática.
- Valorização do
aprendizado
na
escola formal.
Crianças
e
jovens
capacitados para
o exercício da
cidadania.
- Melhoria das
condições físicas.
Promover um Natal Solitário - Distribuição de
através das artes e do trabalho presentes para 40
voluntário
da
equipe
da crianças
- Tarde de Lazer
Sociedade Smear
com 40 crianças
- Recuperação do
parque infantil do
Lar de Zizi.
- Distribuição de
fraldas para os
Asilos
Rio
Branco e Same.

PARCEIRO (S)
PETROBRAS,
Prefeitura Municipal
de Laranjeiras e
Prefeitura Municipal
de Riachuelo

Voluntários
da
Sociedade Semear
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PROJETO
PROGRAMA CASA
NOVA VIDA NOVA

DESCRIÇÃO
O "Casa Nova, Vida Nova" é um projeto em
parceria com a Secretaria de Estado da Inclusão,
Assistência e Desenvolvimento Social aplicado em
oito comunidades carentes contempladas com casas
populares.
As
famílias
contempladas
apresentam
características socioeconômicas de subsistência
habitacional com atividades na sua maioria de
natureza informal, sinalizando indicadores de
baixíssima renda, como também baixos índices de
escolaridade devido à precariedade das condições
de vida.
A atuação da Sociedade Semear consiste em
trabalhar com as famílias a preparação para o novo
local onde residirão, vislumbrando propostas de
sustentabilidade local, através de diagnósticos e
posteriormente cursos preparatórios para a
organização de associações e/ou cooperativas de
acordo com o potencial da comunidade, ou seja,
valorizando os saberes já existentes na comunidade.
Com isso, pretende-se contribuir para o sentimento
de pertencimento local, evitado que vendam ou
abandonem suas casas. Também são abordados
temas relacionados à Cidadania como políticas de
assistência social, ética, direitos e deveres dos
cidadãos, meio ambiente, identidade, projeto de
vida, entre outros.

OBJETIVO
Trabalhar com famílias a
preparação para o novo local de
moradia,
vislumbrando
propostas de sustentabilidade
local e desenvolvendo o
sentimento de pertencimento.

RESULTADOS
PARCEIRO (S)
Mobilização das Secretaria de Estado
Comunidades.
da
Inclusão,
Assistência
e
- Apresentação da Desenvolvimento
Proposta.
Social
- Diagnóstico.
- Capacitação da
Comunidade.
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PROJETO
UNIDOS PARA
CRESCER

PROGRAMA CASA
NOVA VIDA NOVA

DESCRIÇÃO
O Projeto "Unidos para Crescer" - Associativismo e
Cooperativismo, teve início em abril de 2008, com
a proposta de fortalecer associações, cooperativas e
população das comunidades atendidas pelo Espaço
de Cultura e Convivência Social (ECCOS), através
de cursos de capacitação atendendo a 20
comunidades na Grande Aracaju e no Interior do
Estado.
O Projeto tem suas bases na Economia Solidária, e
também são desenvolvidas oficinas que visam o
fortalecimento da cidadania nas comunidades. Para
tanto, foi elaborado um diagnóstico junto a cada
uma das comunidades, para posteriormente oferecer
cursos, considerando as potencialidades e sabares
locais.
O Projeto de Apoio para os Trabalhadores da
Construção Civil, ao Projeto de Habitação de
Interesse Social e ao Plano de Implementação de
Ações de Regularização Fundiária em áreas de
habitação de interesse social, no âmbito do
"Programa Casa Nova Vida Nova".

OBJETIVO
Desenvolver ações conjuntas no
Programa Associativismo e
Cooperativismo, adotadas na
sensibilização,
orientação,
diagnóstico e capacitação do
público alvo.

RESULTADOS
- Sensibilização.

PARCEIRO (S)
Secretaria de Estado
da
Inclusão,
- Apresentação da Assistência
e
Proposta.
Desenvolvimento
Social
- Diagnósticos.
- Capacitações.

Estabelecer parceria com a
Seplan
para
dotá-la
de
mecanismos
para
melhor
formular as propostas de
financiamento
objetivando
enquadrar os beneficiados no
Projeto de Habitação para os
Trabalhadores da Construção
Civil e no Projeto de Habitação
de Interesse Social, bem como,
elaborar
cadastros
sócioeconômico, cadastro topográfico,
planta georeferenciada entre o
cadastro físico e social, registro
do parcelamento e, por fim, a
emissão
de
escrituras
individuais, junto ao cadastro de
registro de imóveis.

- Realização de Secretaria de Estado
do Planejamento
eventos.
- Elaboração de
Diagnósticos
- Regularização
da
situação
jurídico
patrimonial.
- Sensibilização
quanto
a
importância
da
obtenção
dos
documentos
necessários.
- Concessão dos
títulos de posse.
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PROJETO
CONTE COMIGO

SALA VERDE

DESCRIÇÃO
O Projeto 'Conte Comigo" - Juventude, Saúde e
Vida no Sergipe Novo tem como objetivo
contribuir para construção da cidadania, autonomia,
auto-estima, assertividade e projeto de vida juvenil,
ao mesmo tempo em que contribui decisivamente
para a eficácia, a resolutividade e o impacto social
das ações de saúde. O projeto tem como foco a
formação de jovens multiplicadores nas escolas
sergipanas, capacitados para abordar temas
relacionados à promoção da saúde no espaço da
escola e fora dela.

OBJETIVO
Contribuir para construção da
cidadania, da autonomia, autoestima, assertividade e projeto de
vida juvenil, ao mesmo tempo
em que contribui decisivamente
para a eficácia, a resolutividade e
o impacto social das ações de
saúde.

RESULTADOS
PARCEIRO (S)
- Seleção dos Secretaria de Estado
Jovens
da Saúde
- Capacitação dos
Jovens.

Espaço
O Projeto Sala Verde é um espaço interativo de Disponibilizar um espaço de informação,
educação,
formação e
ação leitura e discussão acerca de discussão
ambiental
socioambiental, situados dentro de uma instituição, temas ambientais.
dedicados ao delineamento e desenvolvimento de
atividades de caráter educacional voltadas à
temática ambiental, e que tem como ferramenta a
divulgação e a difusão de publicações sobre temas
socioambientais, com suas várias potencialidades:
ambientais, culturais, sociais, informacionais,
pesquisa, comunicação e articulação.
Atualmente o trabalho da Sala Verde vem
desenvolvendo é com formação ambiental de
jovens do município de Propriá.

de Ministério do Meio
Ambiente
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PROJETO
TÁ NA MEDIDA

DESCRIÇÃO
O Projeto "Tá na Medida", caracteriza-se como
uma ação que visa à estruturação da Rede de
Atendimento Socioeducativo do Estado de Sergipe
e tem como pretensão ampliar e promover a
discussão em torno das ações relacionadas ao
atendimento socioeducativo prevista do SINASE
(Sistema
Nacional
de
Atendimento
Socioeducativo).
O Projeto Tá na Medida visa assegura o processo
de seguridade dos direitos dos adolescentes em
cumprimento
de
medida
socioeducativa,
focalizando a necessidade de articulação entre
todos os agentes e estruturação dos serviços que
contitui a rede. Um dos produtos a ser entregues ao
final do projeto é o Plano de Monitoramento de
Medidas Socioeducativas que será operacionalizado
dentro das unidades da Fundação Renascer, ficando
o acesso às informações, restritos a cada área
específica de atendimento.
Outro produto a ser entregue é o site da Fundação
Renascer, objetivando estabelecer um canal de
comunicação entre a Rede de Atendimento.
O Projeto foi dividido em 3 etapas. A primeira é a
formação continuada dos atores com compõe a rede
de atendimento através de oficinas sobre o
SINASE. A segunda é o apoio aos municípios para
formarem uma comissão para a construção do
Plano Municipal de Medidas Socioeducativas em
Meio Aberto. A terceira se constitui na mobilização
dos atores envolvidos para a organização de um
Seminário Integrador, onde será feita a troca de
experiências vivenciadas a cada etapa do projeto.

OBJETIVO
RESULTADOS
Contribuir para discussão da - Mobilização.
Rede
de
Atendimento
Socioeducativo do Estado de - Sensibilização.
Sergipe.
- Realização da
formação
continuada.

PARCEIRO (S)
Secretaria de Estado
da
Inclusão,
Assistência
e
Desenvolvimento
Social
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PROJETO
GOLFINHOS

DE OLHO NO
AMBIENTE – 2ª.
FASE

DESCRIÇÃO
O Projeto Golfinhos é coordenado pelo
Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Sergipe, responsável pela
segurança dos banhistas que freqüentam as praias
do Estado.
Como o aracajuano tem uma vocação natural para
atividades relacionadas ao mar, e sendo esse um
local que guarda segredos para a maioria dos
banhistas, surgiu o Projeto Golfinhos que busca
desvendar esses mistérios.
O Projeto acontece na praia de Atalaia, sede do
Grupamento, e a meta é levar aos jovens de 07 a 17
anos, de forma educacional, os conhecimentos
básicos dos segredos dos mares, a fim de que eles
tenham uma convivência amistosa e segura nessa
que é a forma mais democrática de lazer do
sergipano, o banho de mar.
O Projeto “De Olho no Ambiente-2a. fase” é uma
realização da Petrobras em parceria com os
Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades. Para
a execução do Projeto, a Petrobras fez um contrato
de consultoria com a Fundação José Peluzio da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(coordenadora técnica nacional) e com diversas
Instituições sediadas nos estados onde o projeto é
executado. Essas instituições funcionam como
coordenadoras técnicas locais e desenvolveram as
seguintes
atividades:
sensibilização
das
comunidades, pesquisa de campo, construção do
diagnóstico sócio-ambiental das comunidades,
discussão do diagnóstico, realização do fórum da
agenda 21 e construção da agenda.

OBJETIVO
Transmitir à criança e ao
adolescente noções básicas de
salvamento aquático, cidadania,
primeiros socorros, bem como
conscientizá-los
para
a
importância da preservação do
meio ambiente, a fim de garantir
uma qualidade de vida melhor
para o futuro cidadão e
posteriormente
para
nossa
sociedade.

RESULTADOS
300 estudantes de
escolas públicas
atendidos
pelo
projeto.

PARCEIRO (S)
Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de
Sergipe
e
PETROBRAS

100 crianças com
necessidades
especiais
atendidas
pelo
projeto.
100 profissionais
envolvidos
(bombeiros
militares
e
voluntários)

Promover as condições para a
organização, a capacitação, o
acompanhamento e o apoio à
elaboração de agendas 32 locais
em 34 comunidades sergipanas
de interesse estratégico da
Petrobras.

- Realização de PETROBRAS
34 diagnósticos
sócio-ambientais
nas comunidade
sergipanas.
- Construção de
33 agendas 21
locais.
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PROJETO
1ª. CONFERÊNCIA
DA JUVENTUDE
DE ESTÂNCIA

DESCRIÇÃO
A 1a. Conferência da Juventude de Estância foi
realizada pela Prefeitura Municipal, que contratou a
Sociedade Semear para prestar os seguintes
serviços:
1. Organizar a Conferência Preparatória;
2. Realizar a 1a. Conferência Municipal;
3. Conduzir os Grupos Temáticos;
4. Aplicar metodologia para escolha de delegados;
5. Gerenciar conflitos de ordem ideológica;
6. Prestar esclarecimentos na Conferência
Preparatória a fim de fortalecer os debares na
Conferência;
7. Fazer cumprir o Regimento Interno;
8. Mediar a Conferência e
9. Construir relatório final.

OBJETIVO
Coordenar a realização da 1a.
Conferência
Municipal
da
Juventude de Estância, para a
formulação de um plano
municipal de políticas voltadas
para à juventude, por intermédio
de sensibilização, educação e
ampliação da participação dos
jovens.

RESULTADOS
PARCEIRO (S)
- Realização da Prefeitura Municipal
Conferência
de Estância
- Geração de
relatórios
- Escolha de
delegados para a
Conferência
Estadual
da
Juventude
de
Sergipe.

PROGRAMA
DESENVOLVER-SE

O Projeto de Apoio ao lançamento dos Planos de
Desenvolvimento dos Oito Territórios de
Planejamento e avaliação das experiências em
planejamento participativo pelos Estados, é uma
parceria da Sociedade Semear com a Secretaria de
Estado do Planejamento, visando o lançamentos
dos Planos de Desenvolvimento dos Oitos
Territórios de Planejamento e avaliação das
experiências em planejamento participativo pelos
diversos estados da Federação, no âmbito do Plano
de Desenvolvimento do Estado de Sergipe DESENVOLVER-SE.

Estabelecer parceria com a
Secretaria de Planejamento para
o desenvolvimento de ações
dentro
do
Programa
de
Desenvolvimento do Estado de
Sergipe - DESENVOLVER-SE.

- Realização de Secretaria de Estado
do Planejamento
Seminários.
- Mobilização de
delegados
do
Planejamento
Participativo.
- Lançamento dos
Oito Planos de
Desenvolvimento
dos
Territórios
Sergipanos.
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PROJETO
CONFERÊNCIA
ESTADUAL DA
JUVENTUDE

EXPOSIÇÃO E
PRODUÇÃO DO
CATÁLOGO
CRENDICES E
SIMPATIAS
JUNINAS

DESCRIÇÃO
A Conferência Estadual da Juventude de Sergipe
foi realizada durante os dias 28 e 29 de março de
2008, na Universidade Federal de Sergipe. A
Sociedade Semear realizou as seguintes atividades:
1. Seleção e Capacitação da Equipe Técnica;
2. Realização de Oficinas de Planejamento,
3. Monitoramento da mobilização dos autores
sociais;
4. Credenciamento dos participantes;
5. Facilitação dos Grupos de Trabalho;
6. Relatoria;
7. Facilitação na Eleição dos Delegados e
8. Elaboração de relatório.
O Projeto de Exposição e Produção do Catálogo
Crendices e Simpatias Juninas é uma parceria com
a Secretaria de Estado da Comunicação Social,
através de Edital Público, que deve como premissa
básica fazer uma reflexão sobre as crenças e
simpatias juninas através de linhas, traços, cores e
emoções de artistas plásticos sergipanos, através de
uma exposição coletiva e a produção de um
catálogo. Como principais procedimentos de
execução, podemos citar: confecção de texto sobre
crenças e simpatias, entrega da obras pelos artistas
convidados, fotografia das obras, divulgação da
exposição e do lançamento do catálogo, montagem
da exposição, coquetel de inauguração da
exposição e lançamento do catálogo e abertura da
exposição para o público em geral.

OBJETIVO
Prestar consultoria para a
realização
da
Conferência
Estadual da Juventude, a fim de
elencar os desafios e as soluções
às
políticas
públicas
de
Juventude do Estado de Sergipe
e do Governo Federal.

RESULTADOS
Realização
da
Conferência;
Documentos
com as demandas
da
juventude
sergipana;
Eleição
de
delegados para a
Conferência
Nacional.

Celebrar os festejos juninos do
Estado de Sergipe, com uma
exposição coletiva e a produção
do catálogo "crendices e
simpatias juninas".

- Produção
catálogo.

PARCEIRO (S)
Secretaria de Estado
do Trabalho e da
Promoção
da
Igualdade

do Secretaria de Estado
da
Comunicação
Social
- Realização da
Exposição
Coletiva.

