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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Nos dias 01 e 02 de abril, a 
Semear reuniu alguns colaboradores para 
discutir o Planejamento Estratégico da 
instituição, criado logo após a fundação da 
ONG, em 2001. A reunião serviu, também, 
para traçar metas para os próximos anos 
além de encontrar alternativas para 
superar obstáculos internos e externos. A 
reunião foi mediada pela Doutora em 
Eduação (UFBA), Carla Coelho.

SEMEAR REÚNE-SE COM SECRETÁRIOS DE ESTADO
No último dia 26 de abril, o Diretor Presidente da Sociedade Semear, 

Carlos Britto e a Diretora de Estudos 
Múltiplos da Semear, Danielle Dutra, 
estiveram reunidos com o Secretário de 
Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SEPLAG), Oliveira Júnior e, 
posteriormente, com o Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Urbano, Sérgio 
Ferrari, no intuito de reforçar a parceria 
existente com essas instituições nos últimos 
anos.

Dentre os assuntos que estiveram 
em pauta com o Secretário Oliveira Júnior e a Secretária Adjunta Ana Cristina 
Prado, destaque para a renovação da certidão de Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), no âmbito estadual. Segundo a Secretaria, a Semear 
foi a primeira OSCIP de Sergipe a solicitar essa renovação.

Já na reunião ocorrida na Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano (SEDURB), com o Secretário Sérgio Ferrari, foram discutidas as ações e os 
resultados do projeto de Regularização Fundiária, executado pela Sociedade 
Semear no ano de 2009-2010, no assentamento Coqueiral, em Aracaju, e a proposta 
de continuidade do mesmo.

ETERNIZANDO A MEMÓRIA DE J. INÁCIO

O leilão "Eternizando a Memória de J. Inácio", realizado no 
Auditório da Sociedade Semear no dia 14 de abril, arrecadou 
R$7.400,00 com a venda de 20 obras.  Toda a quantia será destinada 
à família de J. Inácio, para a construção de um jazigo onde serão 
depositados os restos mortais do artista plástico sergipano.

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE PARTICIPA DE 
CAPACITAÇÃO EM OLINDA (PE)

Nos dias 04, 05 e 06 de abril, aconteceu em Olinda (PE), a 1º Oficina de 
Capacitação em Comunicação Ambiental que reúne membros de associações 
comunitárias, órgãos governamentais, entidades não governamentais e privadas 
dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O objetivo da 
oficina foi o de abordar desde a teoria da comunicação, técnica e ferramentas até 
experiências práticas de produção de programetes de rádio e exposições 
fotográficas. O curso também apresentou um módulo, com informações acerca da 
biodiversidade local, riquezas e ameaças ao meio ambiente da região.

A participação do Diretor de Meio Ambiente da Sociedade Semear, José 
Waldson Costa, se deu através de convite da AMANE (Associação de Mata 
Atlântica do Nordeste) com o objetivo de inserir o Estado de Sergipe nas ações de 
pesquisa, investimentos e atividades relacionadas à Mata Atlântica, assim como 
inserir o Estado nas atividades do Corredor de Mata Atlântica do Nordeste.

O DIA ENTRE OS GRANDES DIAS 

Segundo domingo do mês de maio de cada ano que se segue. Dia transformado 
em ESPECIAL; O dia entre os Grandes Dias.

Grandes Dias, que se desenrolam a cada estação, que guardam segredos, que 
contam histórias... As nossas histórias...

Dias, que assim como nós, tem a honra de fazer parte dos momentos da mais 
encantadora felicidade, ao suspiro da mais profunda preocupação...

É nesses Grandes Dias que as encontramos...

ELAS que lutam de salto, que brincam descalças, que se sujam com prazer e 
banham com emoção, que protegem com ferozes garras delicadamente 
ornamentadas, que brilham majestosamente com um olhar profundo, 
dominante e disciplinador, de uma beleza incontestável e de proezas 
indescritíveis e ainda sempre delicadas como uma flor, ou melhor, como uma 
rosa... como A ROSA se é que me entendem...

E multiplicado por tudo isso e muito mais que só ELAS podem oferecer, posso 
d i z e r  q u e  a m a m .  M a s  n ã o  a m a m  s i m p l e s m e n t e ,  a m a m  
INCONDICIONALMENTE, de um jeitinho todo especial e único, por que são 
únicas mesmo nas suas semelhanças.

ELAS sabem como ninguém alcançar nosso cantinho mais intimo, por que 
somos fruto do seu mais esplendoroso e delicado dom e por isso percebendo ou 
não, somos eternamente ligados a ELAS, por um cordão umbilical invisível 
mesmo que não seja o biológico. Porque mais que o importante e o especial, 
ELAS são insuperavelmente MÃES.

MÃES, as quais dedico este humilde pensamento, neste dia considerando O 
Dia, embora saiba que dias das MÃES, acontece diariamente, acompanhado, 
vivenciado e iluminado a cada nascer e por do sol, tornando assim cada dia um 
Grande Dia.

Feliz mais um Grande Dia, às minhas MÃES. Á aquela que me trouxe ao 
mundo e me ensinou a da os primeiros passos na vida e que hoje junto aos anjos 
continua a zelar por mim (Minha mãe Solange). À aquelas que dão 
continuidade ao meu aprendizado sem me deixar esquecer quão importante é 
ser família (Maria Dalva minha avó, Solange minha Mãe-Drasta são duas 
Solanges na minha vida - e minhas queridas mães- tias). E a aquelas que com 
muito carinho me acolheram, as quais tenho privilegio de conviver diariamente 
e de tê-las junto a nos, doando-se um pouquinho a cada um, as minhas Mães - 
Semear (em especial Ivanilde).

Por fim, Feliz Grande Dia a todas que de alguma forma são mães, aqui no nosso 
espaço SEMEAR e em suas vidas.

Paloma de Jesus Santos
(Monitora do PPJA)

FERTILIZANDO VIDAS COMPLETA
Nesse mês de maio o Projeto Fertilizando Vidas (2ª 

Fase) estará completando o seu primeiro ano de execução e 
para marcar a data, a equipe de coordenação levará as crianças 
e adolescentes atendidos pelo Projeto para o Cinemark nos 
dias 23, 25 e 26 de maio, com o objetivo de dar oportunidade o 
acesso a sétima arte. O valor do ingresso (especial) e 
transporte será pago pelo Projeto.



Thiago Ismerim
Jornalista Responsável

(DRT/SE 1021)

28/06 Alan Cultura e Artes

23/06 Gustavo Comunicação

11/06 Júnior Setor Pessoal

 NOME PROJETO / SETOR
  

Gustavo Costa
Estagiário

Aniversariantes
dos meses de Maio e Junho

15/06 Ruth PPNM

08/06 Vanessa Cultura e Artes

06/06 Cristiane PPNM

18/05 Jailton Administração

26/05 Waldson Diretor de Meio Ambiente

RUMOS ITAÚ CULTURAL É REALIZADO NA 
SEMEAR

Nos dias 11 e 13 de abril 
aconteceu na Semear as edições 
“Jornalismo Cultural” e “Artes Visuais” 
da Caravana Rumos Itaú Cultural que 
percorre o Brasil, sendo uma ferramenta 
de apoio à produção artística e 
intelectual.

No dia 11 a jornalista, escritora e 
documentarista Eliane Brum apresentou 
a oficina Olhar e Escuta na Busca do 
Personagem Singular.

Já no dia 13 foi a vez da historiadora e crítica de arte Janaina 
Melo apresentar o mini curso Portfólio de 
Artista, com o objetivo de oferecer 
exemplos e promover a análise em grupo 
de portfólios e plataformas distintas de 
apresentação do trabalho de arte 
existentes na cena contemporânea, tendo 
como foco o portfólio a partir de duas 
bases principais: a ideia de mídia e 
conteúdo.

29/06 Thauana Sábado Solidário

I SEMINÁRIO PPNM
No dia 29 de março, na CODISE, aconteceu o I 

Seminário do Programa Preservando Nascentes e 
Municípios (PPNM), no qual o secretário de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos, Genival Nunes, anunciou que após 14 
meses de execução do projeto, foram investidos 
cerca de R$ 814 mil na recuperação e preservação 

de nascentes, matas ciliares e o monitoramento da qualidade das águas nas 
sub-bacias dos Rios Poxim, Cajueiro-dos-Veados e Siriri-Vivo.

DIREITOS HUMANOS É TEMA DE MOSTRA NA 
SEMEAR

No dia 02 de maio aconteceu, 
na Galeria Jenner Augusto, a abertura 
da exposição Direitos Humanos – 
Imagens do Brasil. Com curadoria de 
Denise Carvalho e textos do historiador 
e jornalista Gilberto Maringoni, a 
exposição reúne 60 imagens do livro 
h o m ô n i m o ,  a m p l i a d a s  e  
contextualizadas através da história. 
São imagens jornalísticas e históricas, 
consagradas e inéditas, que contam a 
história da luta pela conquista dos direitos humanos no Brasil.

A exposição fica aberta até o dia 03 de junho e  conta com o apoio 
institucional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, da Sociedade Semear e é patrocinada pela Petrobras, com 
recursos da Lei Rouanet. 

DEBATE PARA DISCUTIR O ENFRENTAMENTO À 
HOMOFOBIA LOTA AUDITÓRIO DA SEMEAR

Mais de 150 pessoas, 
e n t r e  a u t o r i d a d e s ,  
parlamentares, representantes 
de entidades LGBTs (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e 
transexuais), militantes e 
s i m p a t i z a n t e s  d a  c a u s a  
participaram da discussão 
“Homofobia em debate: em 
busca de soluções”, que aconteceu na  na Sociedade Semear, e teve como 
objetivo abrir espaço para uma discussão mais aprofundada sobre o tema, a 
partir da leitura sobre o Relatório Anual sobre os Assassinatos de 
Homossexuais no Brasil. 

O debate foi uma promoção da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e da Cidadania (Sedhuc), com apoio da Sociedade Semear, e 
contou com as palestras do coordenador do relatório, o professor de 
Antropologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e fundador do 
Grupo Gay da Bahia (GGB) Luiz Mott; do professor de Antropologia da 
Faculdade Ages (BA) e estudioso e pesquisador dos assassinatos de 
homossexuais em Sergipe, desde 1994, Marcelo Domingos; e do delegado 
titular da 4ª Divisão de Homicídios, do Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), Mário Leony. 

(crédito da foto: Asscom SEDHUC)

DIRETORA PARTICIPA DE OFICINA

A Diretora de Estudos Múltiplos da Sociedade Semear, 
Danielle Dutra, participou da oficina “Mídia e os Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente”, no último dia 03 de maio no auditório 
da Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social 
(SEIDES) de Sergipe, promovido pelo Comitê Estadual de 
Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, em 
parceria com o Conselho Estadual dos Diretos da Criança e do 
Adolescente (CEDCA) e o Instituto Recriando. 

O evento teve por objetivo fazer uma breve análise crítica da 
abordagem da mídia no que diz respeito a temas que envolvem o 
universo infanto-juvenil, além de propor linhas de atuação que 
estimulem uma produção de informações cada vez mais qualificada

SEMEAR PARTICIPARÁ DO AÇÃO GLOBAL 2011
A Sociedade Semear participará do 

Ação Global Nacional, edição 2011, que 
acontece no próximo dia 14 de maio, das 
08 às 17 horas, na Escola do SESI Roberto 
Simonsen, Rua Pará, s/n, Bairro 18 do 
Forte. 

O projeto Balcão de Direitos estará no stand da Semear 
com toda equipe (advogada, assistente social e estagiários) 
oferecendo os serviços de assistência jurídica, psicológica e 
social com foco no combate à violência familiar. 

Além disso, será montado o “Cantinho da Prevenção”, 
que será um espaço para divulgar informações sobre doenças 
sexualmente transmissíveis (DST´s) e AIDS.

O Ação Global é uma parceria do SESI e Rede Globo.

PALESTRA APRESENTA O UNIVERSO DA 
ARTE POÉTICA

No dia 17 de maio, o professor e poeta Marcilio Lins de Medeiros 
Brito irá apresentar a palestra "Para Entender a Poesia: sons, imagens, 
sentidos". O objetivo é fornecer aos participantes conceitos e elementos 
essenciais que permitam perceber a poesia como trabalho estético e 
entendê-la em seus aspectos lúdicos, sonoros, visuais e de sentido. A 
palestra acontece no Auditório da Sociedade Semear, às 19h.

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente
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