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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  

DEC  RETO  
DE 28 DE MARCO DE 2019  

Nomeia Presidente da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJLI. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo  art.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve  

NOM AR 

CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS, CPF. (MF) 
601.304.155-53, para exercer o cargo em comissão de Presidente da 
Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 28 de 
março de 2019. 

Aracaju, 28 de março de 2019; 1980  da independência, 1310  da 
Republica e 164° da Emancipa ã Política do Município. 

Carlos
c-i hW 

Renato  relies  Ramos 
Secretáno Municzpat 1e Govarno 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 28 DE MARCO DE 201 9 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Secretário Municipal de Governo 
CARLOS RENATO TELLES RAMOS 

Diário Oficial 
MUNICÍPIO DE ARACAJU 

ANO XXVIII Aracaju  (SE), 29 de Margo de 2019  N°4124  

Designa Assessora Extraordinária para 
Assuntos Governamentais, para responder, 
em substituição, peto expediente do cargo 
em comissão de Secretário Municipal da 
Família e da Assistência Social e peto 
Fundo Municipal da Assistência Social  
RAM,  Fundo Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescente - FMDCA e Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa -  FUNS.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peio  art.  120, incise X, da Lei Orgânica 

Municipal, combinado com disposições da LM Complementar n' 119, de 06 
de fevereiro de 2013, e com o  art.  41 da Lei Complementar n° 153, Lie 08 
de junho de 2017, resolve 

DESIGNAR  

cry/ LA  MARI< DORNri  tic  riF ABREU, r PF. (MF) 
399.959.416-00, Assessora Extraordinária para Assuntos Governamentais, 
para responder,  ern  substituição, pelo expediente do cargo  ern  comissão 
de Secretário Municipal da Família e da Assistência Social, peto Fundo 
Municipal da Assistência Social - FMAS, peio Fundo Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescente - FMDCA e peto Fundo Municipal da Pessoa Idosa 
- FUMPI, em Virtude do afastamento do titular, no período de 29 de março 
a 12 de abril de 2019. 

Aracaju, 28 de março de 2019; 1980  da Independência, 131° da 

Republica e 1640  da Emarcipç.Política do Municipio. 

Secretário Municipal da Comunicação Social 
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Procurador-Geral do Município 
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS (Em exercício) 

Secretario-Chefe da Controladoria-Geral do Município 
ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL 

Secretário Municipal da Fazenda 
JEFERSON DANTAS PASSOS 

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Secretária Municipal da Educação 
MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE 

Secretária Municipal da Saúde 
WANESKA DE SOUZA BARBOZA 

Secretaria Municipal da Famflia e da Assistência Social 
STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU  (Ern  exercício) 

Secretario Municipal da Juventude e do Esporte 
JORGE ARAUJO FILHO 

Secretario Municipal do Meio Ambiente 
AUGUSTO CÉSAR DE MENDONÇA VIANA 

Secretario Municipal da Indústria, Comercio e Turismo 
MARLYSSON TALLUANNO MAGALHAES DE SOUZA 

Secretário municipal da Infraestrutura  
ANTONIO  SÉRGIO  FERRARI  VARGAS 

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania  
LUIS  FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA 

DVALDO NOGUE 
PREFEITO DE ARA  

Antitank,  Biftencourt Sánior 
Secretário Municipal do/fantail:6 e da Assistgncia Social 

L-4" _011 
Carlos Renato ales Ramos 

Secretário Municipal de Governo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
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DE 28 DE MARCO DE 2019 



Designa 	Assessor 	Técnico- 
Administrativo, para responder peto 
expediente do cargo em comissão 
de Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças, Símbolo 
CCE-03, da Secretaria Municipal da 
Família e da Assistência Social e 
dos Fundos Municipais de 
Assistência Social. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

DESIGNAR 

JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, CPF. (MF) 
034.058.505-68, Assessor Técnico-Administrativo, para responder  
pet()  expediente do cargo em comissão de Diretor do Departamento 
de Administração e Finanças, Símbolo CCE-03, da Secretaria 
Municipal da Família e da Assistência Social e dos Fundos Municipais 
de Assistência Social, no período de 29 de março a 12 de abril de 
2019. 

Aracaju, 28 de março de 2019; 198° da independência, 
1' da Republica e 164° da E ancipação Política do Município. 

Antonio Bittencourt  Junior  
Secretário Municipal dctEamitia e da Assistência Social 

LÀ' Lu 
CaFlos Renato Tel/es Ramos 

Secretario Municipal de Governo 

•„ 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 28 DE MARÇO DE 2019 

Dispense Assessor Extraordinario 
para Assuntos Técnicos e 
Administrativos, da Secretaria 
Municipal da Família e da 
Assistência Social, de responsável 
pelo expediente do cargo  ern  
comissão de Presidente da 
Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju - FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas peto  art.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

DISPENSAR 

CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS, CPF. (MF) 
601.304.155-53, Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e 
Administrativos, da Secretaria Municipal da Familia e da Assistência 
Social, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de 
Presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a 
partir de 28 de março de 2019, designado que fora por Decreto de 27 de 
abril de 2018. 

Aracaju, 28 de março de 2019; 198°  da independência, 
131° da Republica e 164° da Emancipação Política do Município. 

DVALDO  NOW  • 
PP.EFEITO  DEAR 	11 

" 
v-,r,r5t-gr-f--0  re--  c------c." 

Carlos Renato Teiles Ramos 
Secretário Municipal de Governo 

PÃO: 06 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

MC!' rs  ern  
DE 28 DE MARÇO DE 2019 

Exonera Assessor Extraordinário 
para Assuntos Técnicos e 
Administrativos, Símbolo CCE-
05, da Secretaria Municipal da 
Família e da Assistência 
Social. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°  119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

EXONERAR 

CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS, CPF.  (Mr)  
601.304,155-53, do cargo em comissão de Assessor Extraordinário para 
Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-05, da Secretaria 
Municipal da Família e da Assistência Social, a partir de 28 de março 
de 2019. 

Aracaju, 28 de março de 2019; 198' da Independência. 
131° da Republica e 164ffiAãjnancipação Política do Município. 

E VALDO N 

/
PREFEJTO D 

Antorfp-Bc  ten  
Secretário Mu,J 1‘ c• —" --- Assistindo

oto   

	Social 

Carlos enrelies   themes  
Secretário Municipal de Governo  

EST=  DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 28 DE MARÇO DE 2019 

Nomeia Presidente da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no usa das 

atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS, CPF. (MF) 
601.304.155-53, para exercer o cargo  ern  C0111155a0 de Presidente da 
Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 28 de 
março de 2019. 

Aracaju, 28 de março de 2019; 198° da Independência, 131° da 
Republica e 164° da Emancipa 	Política do Município. 

DVALDO NOGUEIR 
PREFEITO DE 

Carlos Renato Tel/es Ramos 
Secretário Municipal de Governo 

"a7rret 
4--EDVALDO NO 

PREFEITO DE A C 

2 	Edição N°4124 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 31 DE MAIO DE 2019 

Nomeia Diretor Administrativo e 
Financeiro, Símbolo CCE-05, da 
Fundação Cultural. Cidade de 
Aracaju - FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo  art.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

JOÃO RUBENS DOS SANTOS  JUNIOR,  CPF. (MF) 
976.178.575-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 31 de maio de 2019. 

Aracaju, 31 de maio de 2019; 1,98° da Independência, 131° 
da República e 164° da Emancipaawirk—a-CICTMT79 cipio.  
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Diário Oficial 
MUNICÍPIO DE ARACAJU 

N°4168  ANO XXVIII Aracaju (SE), 03 de Junho de 2019 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Secretario Municipal de Governo 
JORGE ARAUJO FILHO 

Secretario Municipal da Comunicação Social 
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Procurador-Gerai do Município 
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS (Em exercício) 

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município 
ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL 

Secretario Municipal da Fazenda 
jEFERSON DANTAS PASSOS 

Secretario Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Secretaria Municipal da Educação 
MARIA CECiLIA TAVARES LEITE 

Secretaria Municipal da  Sande  
WANESKA DE SOUZA BARBOZA 

Secretario Municipal da Família e da Assistência Social  
ANTONIO  BITTENCOURT  JUNIOR  

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte  
ANTONIO  HORA FILHO 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
ALAN  ALEXANDER  MENDES LEMOS 

Secretario Municipal da Indústria, Comercio e Turismo 
MARLYSSON TALLUANNO MAGALHÃES DE SOUZA 

Secretário Municipal da Infraestrutura  
ANTONIO  SERGIO  FERRARI  VARGAS 

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania  
LUIS  FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU 

Secretário Municipal de  Govern°  
JORGE ARAUJO FILHO 

Diretor da Coordenadotia Especial de Registro e Edição de Aios Oficiais e Legislação 

Coordenador da Imprensa Oficial 
LEONEL MARQUES AQUINO FILHO 

Rua  Simão  Dias, LSO, Centro. ArasaAASE 
hapillvonmaracajuistagovbr  

DECRETO 

DE 31 DE MAIO DE 2019 

Exonera Diretor Administrativo e 

Financeiro, Símbolo CCE-05, da 
Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju - FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICiP10 DE ARACAJU, no uso das 

atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 

Orgânica Municipal, combinado  coin  disposições da Lei 

Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

EXONERAR  

MARCUS  VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA, CPF. 

(MF) 282.406.936-87, do cargo em comissão de Diretor Administrativo 

e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju - FUNCAJU, a partir de 31 de maio de 2019. 

Aracaju, 31 de maio de 2019-z198' da Independência, 131° 

da Republica e 164° da Emancipação 

JOSENITO VITALE DE JEE.LIS 
P 	FEITOPE ARACAJU, 

EM4XERCIO0 

Jofge A 
Secre(drio Mun 

ha 
al de  Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 

DE 31 DE MAIO DE 2019 

Nomeia Diretor Administrativo e 
Financeiro, Símbolo CCE-05, da 

Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju - FUNCAJU. 

PAG: (I4  



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  arc.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

JOÃO RUBENS DOS SANTOS  JUNIOR,  CPF. (MF) 
976.178.575-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 31 de maio de 2019. 

Aracaju, 31 de maio de 2019; 1,980  da independência, 131° 
da República e 164°  da EmancipagorPoTEa do Munkipio. "t7  . 	7 .,- 7 

	

JOSENITQ 1 	DE;JESUS 
PREF T, 	ARACAJU, 

j'XERCICIO 

Jorge A ip Filho 
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Muth foe  I de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG 
GABINETE DO SECRETÁRIO -  GS 

e II, munidos de cópia dos seguintes documentos, acompanhados dos respectivos  
originals  para conferência, validação e imediata devolução: 

1. Cadastro de Pessoa Fisica - CPF; 
2. Comprovante de biscrição no P1S/PASEP, se possuir; 

3. Cédula 	de 	Identidade 	ou 	documento 	oficial 	com 	foto 
(CNH/profissional/passapoite); 

4, Titulo de Eleitor e último  co  mprova nte de votação/lustificativa: 

5, Certificado de Reservista nu outro  document('  que comprove a q nibe'ãsi  
obrigações militares, se do sexo masculino; 

6. Certidão de Casamento (se casado [a)); 

7. Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público  coin (»Op  da 
Adnfinistração Direta e Indireta, observadas as disposições contidas no  art:  37, 

incisos XVI e XVII, todos da Constituição Federal (formulário emitido pelo 
Municipio a ser assinado no ato de entrega dos  denials  documentosj: 

8. 02 (duas) fotos datadas e atualizatias, tamanho 3X4: 

9. No caso de candidato de nacionalidade portuguesa, documento  co  inprobatõrio da 

igualdade de direitos e obrigações; 

10. Candidato de outra nacionalidade, documento comprobatorio de nacionalização; 

11. Certidão de Antecedentes Civeis e  Criminals  da justiça Comuns Estadual e Federal 

do Estado de Sergipe  ado  Estado cm que o candidate teve domicilio nos últimos 
05 (cinco) anos; 

12.Diploma  on  certificado de conclusão de curse do cargo pretendido; 
13, Comprova me de residõricia; 

14. Comprovante de Conta Corrente da Caiica Econõmica Federal (Tipo 037).  

2.2. Serão considerados documentos  dõ  entidade: carteiras expedidas pelos Comarolce: 

Militares, betas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e 

pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos  Welts  fiscalizadores de 

exercício profissional (ordens, conselhos  etc.);  passaporte brasileiro: certificado de 

reservista: Carteiras funcionais do Ministério Público: carteiras funcionais exped ()as por 
cargo público que, por lei federal, valham como identidade: carteira de trabalho; carteira 

nacional de habilitação (somente modelo  coin  foto), 

2.3. Não serão aceitos COMO documentos de identidade: certidões de naschne.nto, CPP, 

litulos eleitorais, carteiras de  motorists  (modelo sem foto), carteira, de estudante, 

carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegiveis, 
icle ntificaveis e/ou danificados. 

14. Não serilo aceita; pnitocolos dos ilcs:uinetttsm exigidos no i 

fotocopias não autenticadas. 

PAC:  a  

ED ETA).  N2  16, DE 03 DE  MHO  DE 2019 
CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

REFERENTE AO EDITAL Nx 01,DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018- PROCESSO SELETIVO 
SIMPUEICADO PARA CONTRATAÇÃOTEMPORARIA DE PROFESSORES  swim-rums,  

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENICAÇÃO 

O Municipio ele Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPLOG),  cons fundament()  no  ¡Mist)  IX, do  alt.  37. da Constituição 

Federa( nas Leis  Municipals  n`P. 3.747, de 09 de novembro de 2009 e 4.478, de 26 de 

dezembro de 2013, rio Decreto Municipal ns 5.806 de 26 de outubro de 2018 e no 

Edital 0201)  de 23 de novembro de 2018, torna pública a convocação para a Inspeção 

de Sailde e Entrega de Doctunentos dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 
realizado no kribito da Secretaria Municipal de Educação - SEMED,  

(Manic  dos Anexos I e  Ii  deste Edital, observadas as regras abaixo estabelecidas: 

1. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE 
1.1. Os canal idatos convocados, contorne anexos deste Edital, deverão comparecer para 

nisi/et:So de Saúde a ser realizada na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, situada na Rua Frei Luiz  Gamic  de Noronha, ne 42, Conjunto Costa e Silva, no 

período de 14/06/2019 e 17/06/2018, das 7h às 12h e das 1311 e 30min às 16Ib 

conforme anexos  le  II. 
1.2. No ato da Inspeção de Saúde os candidatos convocados deverdo apresentar os 

seguintes exames  medicos:  

Hemograma; 

h) Glicemia: 

cl 	Grupo sanguineo no  fain  RII: 

il) Sumário de Urina; 

e) Parasitológico de Fezes: 

g) Teste Ergontétalco  (pan  candidatos  corn  mais de 40 anos quando do momento 

desta convocação), 

1.3. A não apresentação dos exames elencados nos subitens anteriores no prazo 
estabelecido neste Edital implicará na eliminação do candidato. conforme disposto no 

Edital 02, 01/2018. 

1.4.0 candidato convocado devera cornparecer pessoalmente para a Inspeção de Saúde, 

sob pena de eliminação do processo seletivo simplificado, 

Z. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

2.1.0s candidatos convocados, oonfonne amixos deste Edital, deverão comparec:er para 

Entrega de Documentos na Secretaria Municipal do Planejamento. Orçamento e Gestão, 

situada na Rua Frei Luiz  Cando  de Noronha, n° 42, Conjunto Costa e Silva, no periodo de 

14/06/2019 e 17/06/2019, das 7h As 12h e das 13h e 30min As 161s, conforme anexos I 

2.5. 0 candidato convocado deverá apresentar os docinnentos relamonados no item 2, 

no  ;maw  estabelecido, sob pena de eliminação do processo seletivo, 

Aracaju, 03 de junho lis 2019. 

AUGUSTO FARTO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Secretário Municipal do Plailaniento, Orçamento e Gestão 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA0 - SEPLOG 
GABINETE DO SECRETÁRIO'  GS  

EDITAL  NY'  16. DE 03 DE IUNI-10 DE 2019 
CONVOCAÇÃO PAPA INSPEÇÃO DE SAIIDF. E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

REFERENTE AO EDITAL  his  01, DE 23°F NOVEMBRO DE 2010  PRO  CESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PROFESSORES SUBSTITUTOS, 

DA SIECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXOI 

DATA DE APRESENTAÇÃO: 17 DE JUNHO DE 2019 

INSCRICÁO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1° AO 5° ANO) 

NME ÇI AsSIFWACAO 

2201866863 MARIA VIEIRA MATOS 101 

2201867311 MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA SANTOS 107 

2201869189 MARIA NUGA NASCIMENTO DE MORAIS 103 

2201870452 ROSEVANIA MESSIAS SANTANA 104 

2201870155 VOLUZIA MARIA DOS SANTOS 105 

2201870195 ROSE  MARY  NEVES ROSA  106 

2201372133 ROSEMARY  TORRES CARDOSO 107 

2201867133 ADELIA MOREIRA SANTOS CINDIDO 108 

CELMA DE FARIAS SANTOS  109 2201872720 

2201872947 JOSE WELLINGTON  HENRIQUE SILVEIRA 110 

2201870285 MARICLIA RODRIGUES ALVES SANTOS 111 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

PORTARIA N°052/2017 

DE 29 DE MARCO DE 2017 

O PRESIDENTE DA FUNDAPAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

FUNCAJU, no uso de suas atribuiçOes legais e estatutárias, com base no  Art.  21, 

inciso V do Estatuto da FUNCAJU; em conformidade com as disposições da Lei 

Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013 e a Lei n°4.373 de 02 de maio de 

2013, 

RESOLVE: 

Art.  1° - Nomear, ALISSON COUTO OLIVEIRA, CPF. 787.009.495-15, no cargo em 

comissão de Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, 

Símbolo CCE-03 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, a partir de 

1° de abril de 2017.  

Art.  2° - Revogam-se as disposições em contrario.  

Art.  3° - Dê Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, 29 de marco de 2017. 

SILVIO ALVES DOS SANTOS '\ 
Preicientçd FUNCAJU 

Rua  Estancia  n°39 - Centro 
Tel.. 31793680/Fax: 31793689 -- 	funcaju@arecaiu.se.gov.br  
CNPJ: 19.432.705/0001-06 — CEP: 49.010-180 — Arnow - Sergipe. 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

NATUREZA JURÍDICA: r Termo Adltivo ao Contrato Centralizado na. 024/2014 

PROCESSO LICITATORIO: Pregão Eletrônico n5058/2014. 

OBJETO: 0 presente aditivo tem como objeto o acrescimo contratual no limite de 25% e a 

diminuição no valor  undid°  da cópia para o item 01. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU . SERGIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO! SEPLOG 

CONTRATADA:  LUIS  MELO a CIA LTDA. 

CLASSIFICAC3,0 ORCAMENTAR114 As despesas  cam  c, pagamento do referido objeto correrão 

por 	ta das respectivas dotações orçamentadas dos cirgãos e das entidades que a ele 

anuiram mediante Termo de  Anaemia  especifico. 

PARECER JUIDDICO (PGM)-  143 08/2017, de 20/04/2017. 

BASE LEGAL:  art.  65 da Lei  if'  8,666/93 

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO: RS 917.314.61 

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 26 de abril de 2017 

Aracaju, 03 de maio de 20,37 

OLÁ liTOS 

Coordenador Geral da Central  ad  ompras e Licitações - CCUSEPLOG  

CONTRATadl Et SECRET:JOS 

It 

de e 

so. bum mum  
Lu  e" lie tin 06 :le reteruidmid 

Emirs dd 01 Ai stidlitild 205. Emetic Muniuipol  ar  4719 de V du undo J 

BASE; SULi 

OS ALTMEN1 

Diário Oficial 
MUNICÍPIO DE ARACAJU 

ANO XXVI Aracaju (SE), 05 de Maio de 2017 N° 3673  

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Secretario Municipal de Governo 
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Secretario Municipal da Comunicação Social 

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS 

Procurador-Geral do Município 
NETONIO BEZERRA MACHADO 

Secretario-Chefe da Controladoria-Geral do Município 
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO 

Secretário Municipal da Fazenda 

JEFERSON DANTAS PASSOS 

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Secretária Municipal da Educação 
MARIA CECILIA TAVARES LEITE 

Secretário Municipal da Saúde 
ANDRÉ  LUIS  MOURA SOTERO 

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social 
ELIANE AQUINO CUSTODIO 

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte 
JORGE ARALOC) FILHO 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
AUGUSTO CÉSAR DE MENDONÇA VIANA 

Secretário Municipal da Indústria Comércio e alT151110 
CARLOS RENATO TELLES RAMOS 

(Em exercício) 

Secretario Municipal da Infraestrutura  

ANTONIO  SÉRGIO  FERRARI  VARGAS 

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania 
CISNFELL2M istrdMERMED  Ors.  rs  !Lys,.  

(EM exercício) 

EST 
AncAJA 

SEcan AMA WAN icsPA 0 0 OtANEJAIM UT O. AK-on...roc atrrio 

ERRATA DO EXTRATO DE ATA 
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017 

DIÁRIO ORCIAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU 

seeretado Municipal de  Gowen*  
CARLOS ROBERTO DA MLVA 

Diretor da Coordenadoria Especial de Registro e Edição de Ales Oficiais e Legislação 

Coordenador da Imprensa  uncial  
LEONEL MARQUES *opine FILHO 

Rua Simão Dias, 650, Centro, AracaluESE 
http:Ilerww.aracatu.se.gOVIA 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

EL NDAT - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PORNIAUÃO PARA 0 TRASALE0 

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANNZAÇA0 

AVISO DE LIC1TAC.A.0 
PREGÃO PRESENCIAL 01312017  

OSJETO: Contratação de empresa especializada na 
administração e gerenciamento de fornecimento de  
TICKET  ALIMENTAÇÃO. 

EMPRESA MUNICIPAL DE OSRAS E URBANIZAÇÃO 

	 I 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

FUNDAT- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA 0 TRABALITO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICI1A UÃO N'025/2B17 

< ON FRATANTE: Fço41çIoM,,oi,iAA oaÃa2a Pura 3,  I rallaho 

CONTIENTADO: id314 31:330 3: CIA LTDA  

l'ACITM7A0:131SPENA 	Itio:TACA0N,  025:30:7 

OBJETO: :CO3  vs,  433 cot, basa pap3i ,apner3o 250 Ve:".17 WM 3: 	 cries 	, 

cores  Fun  343.74 

133Ar() 00 CONTRATO: 	 :i ,1:112., amprimolo doo Obrig.30a. pela. 

::13-03:33:130 0 0:331.1  dire  de, 3.FereicIF Fitmceirn no  qua:  cla 

NAL.010 (11.00.0. DO CONTRATO: OS 	 quia3eraus'rca:a: 

FONTE nO REC.:RFC: A dct.:33 are.c.-3 2 co313.  del  age:ma:to 7,343 501 mADams  SO  2017. a:N.:dote:113e ; 

“.33inve dw:33:33.33;333:3-..end!  

adze.  Or3-3:33313:13! 

4:i:dd./F. 2022 

Feemen:c. de rks.p.,.:34,..:4 

:33.3e0eltaallo. IA 

RATIFICAÇÃO:  Fin  3133:20 	oFlo ENVLi,tiMitok) Pr.gident,. S Fund3.333. Manic: Nil do Fatatu3:30 poro o 

i 	Trebdho 
..• 	 Aracaiu. 03 da mad:3,201? 

Ezra4To DE DISPENSA  DS  LICITAÇÃO 03112012 

CONTROFN TR: roaadlo 	 e rnb.DI4o 

ONFRNFADO: NI, 	NE SAN-133S CAI, CANS -  

LiCITNC330: DISPaNS DILL:X( FA( 30 :3:  3.71.2::,  

OILIETO: moales a:3333 3, wentepa 2F . l52i002d201dJli SEEN. 100 CaNEs ;:arer.nr 	)( 

0 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU — 

FUNCAJU, no uso de suas atribuições legais e estatutarias,  corn  base no  Art.  21. 

inciso V do Estatuto da FUNCARE em conformidade com as disposições da Lei 

Complementar n' 119, de 08 de fevereiro de 2013 e a Lei n° 4.373 de 02 de maio de 

2013, baixou as seguintes Portarias: 

Portaria  re  052/2917 do 29 de março de 2017 — Nomear, AUSSON COUTO 

OLIVEIRA,  OFF.  787.009.495-15, no cargo em comissão de Chefe da Assessoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Slmbolo CCE-03 da Fundação 

Cultural Cidade de Aracaju — FUNGAJU, a partir de 10  de abril de 2017. 

Portaria ri° 653/2017 de 29 de março de 2017— Nomear,  MARY  NADJA SOUSA 

DE SARROS,  OFF.  160.998.225-68, no cargo em comissão de Coorderador, 

Simbolo CCS-07 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, a partir de 

1' de abril de 2017. 

Portaria n° 057/2017 de 27 de abril de 2017 — Nomear. JORGE PRADO DA 

ROCHA, ORE 662.411,207-78. no cargo  ern  comissão de Assessor, Simbolo 005-

03 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, a partir de 1° de maio de 

2017. 

SILVIO ALVES DOS SANTbS 

Prbsidente da FUNGAJU 

PR. 400 DO  CONTRATO:  For dtaece0:33:3 preFee cola: et3 a. total 10r:50013510 on amp:ay.  pela:  pan 

por.inn 	tht,RILLS,1132.[I.J.Nirr, if a de excr.:3:ir 	 twal cla  foi  c.:ebreda 

‘' Adf_4(fF10:1 NI. DO  CONTRATO,  00 1.150,00 :ma anto F,edstnac cince re033) 

FONT:: OT RECNIRNO: ee:20.,0 arNed 	ere3ae:FF Frain. 	 de 

1 

ielidale OtTansmiri,3I 0.021 

PrFfeco 3.3:35010: 2:122 

Flan:ow de L3a0t,!3F.00a0 

• aATIF(CAOAO: 	330:C2:0 7. pae, ForrE 

!! Tr-263.3m 
. 	 " 

0.451,15 s vrasv ,s  

DATA: 17 de maio de 2017. 
'HORA: 09h00min. 

MENOR TAXA ADMINISTRATIVA 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser 
adquirido na Sede da EMURS, sala da CPLCS, situada 
Avenida Augusto Franco, 3.340, bairro Ponto Novo, 
nesta Capital, das 8:01) as 12:45 ou solicitar atravas do  e-
mail:  rOberio.SantOSESi-SCaiu.Se.cOv.br.  

Aracaju, 0 -de mairl 7. 
ROB6RTO  CH  -  005 SANTOS 

Pregoeiro Oficial 

Joa 
 

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

EXTRATO DE PORTARIA PARA PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITACÃO  
I 	PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017  

OBJETO: Aquisição de material para construção 
Idiversos I 	: 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO• 
DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

Nomeia Diretor de Arte e Cultura, 
Sitnbolo CCE-05, da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAjU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

JOSÉ LUCIVALDO CARVALHO SILVEIRA, CPF. (MF) 
360.108.715-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor de  Arm  
e Cultura, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 10 de setembro de 2017. 

Aracaju, 15 de setembro de 2017; 196° da independência, 
129°  da Republica e 162* da 	ancipação Política do Município. 

cerce-vt-,-0 
EDVALDO OG 
,

U 
PREFEITO DE A 

Carlos Roberto 	VG  

Secretário Municipal de Governo 



ANO XXVII  

DECRETO N.° 5.556 
DE IS DE 5676446R0 DE 2017 

Declara a caducidade da concessão do 
serviço público firmado entre a 
Empresa Municipal de Serviços 
Urbanos — EMSURB e a Empresa 
Cotinguiba Construções e Serviços 
LEDA, referente aos Contratos 
0019/2015, 0020/2015, 0021 /2015, 
0022/2015 e 0023/2015, e da 
providências correlatas. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, incisos  It,  IV e VII, da 
lei Orgânica Municipal; de acordo  coin  as disposições constantes da lei 
(Federal) n." 8.666, de 21 de junho de 1993; nos termos da Lei (Federal) 
n." 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; com fundamento na Lei 
Complementar n.° 119, de 06 de fevereiro de 2013; cm conformidade 
com a Lei n.° 4.593, de 18 de novembro de 2014; e, 

Considerando os relatórios de fiscalização que demonstram 
diversas irregularidades na execução dos contratos de concessão de 
serviços públicos  it's  0019/2015, 0020./2015, 0021/2015, 0022/2015 c 
0023/2015, firmados entre a Empresa Municipal de Serviços Urbanos — 
EMSURB e a empresa recalcitrante Cotinguiba Construções e Serviços 
LTDA, conforme apurado no Processo Administrativo n." 01/2016, no 
âmbito da EM  SURE:  

Considerando o fato de ter ficado provado que a 
concessionária descurnpriu clausulas contratuais; 

Considerando que o descumpriinento das clausulas 
contratuais redunda na prestação de serviço público inadequado e 
deficiente; 

Considerando que a concessionária nho cumpriu  coin  os 
encargos pactuados, e assim agindo perde as condições técnicas c 
operacionais para a manutenção adequada do serviço público concedidy;_ 

Considerando, por fim, os termos do Edital rt.' 001/2015, a 
1,ei n.' 4_593. de 18 de novembro de 2014, e a Lei (Federal) n.° 8.987, de 
L3 de fevereiro de 1995. 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Secretario Municipal de Governo 
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Secretúrio Municipal da Comunicação Social 
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS 

Procurador-Geral do Município 
NETONIO BEZERRA MACHADO 

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município 
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO 

Secretario Municipal da Fazenda  
ANTONIO  SILVA ROCHA 

(Em exercido) 

Secretario Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Secretária Municipal da Educação 
MARIA CECILIA TAVARES LEITE 

Secretário Municipal da  Sande  
WANESKA DE SOUZA BARBOZA 

Secretária Municipal da Familia e da Assistência Social 
ELIANE AQUINO CUSTODIO 

Secretario Municipal da Juventude e do Esporte 
JORGE ARAUJO FILHO 

Secretario Municipal do Meio Ambiente 
AUGUSTO CESAR DE MENDONÇAVIANA 

Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo 
JORGE SANTANA DE OLIVEIRA 

Secretario Municipal da InfTaestrutura  
ANTONIO  SÉRGIO  FERRARI  VARGAS 

uncrutáric Municipal da Defeca Social e da Cidadania  
LUIS  FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA 

DE C RETA:  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU 

Secretário Municipal de Governo 
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Ghana da Caordenadoda Especial de Registro e Edição de Atas Oficiais e Legislação 

Coordenador da Imprensa Oficial 
LEONEL MARQUES AQUINO FILHO 

Rua Simno Dias, ESO, Centro, Aracaju-SE 
http:Pww‘oaracajuoe.goobr 

Art.  1° Fica declarada a caducidade da concessão do serviço 
público firmado entre a Empresa Municipal de Serviços Urbanos - 
EMSURB e a Empresa Cotinguiba Construções e Serviços LTDA, 
referente aos Contrates  It's  0019/2015, 0020/2015, 0021/2015, 
0022/2015 e 0023/2015.  

Art.  2° Fica extinta a concessão do serviço público  pant  
organização e manutenção das feiras livres delegada à  Empress  
Cotinguiba Construções a Serviços LTDA, através  du  Editai n." 
001/2015 e Contratos n.'s 0019/2015, 0020/2015, 0021/2015, 0022/2015 
e 0023/2015. 

ESTADO DE SERGUlt 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

PÁG: ia 

Plinio  Oficial 
MUNICÍPIO DE ARACAJU 

Aracaju (SE), 22 de Setembro de 2017 N° 3757  



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE IS DE SETEMBRO DE 2017 

Exonera, a pedido, Assistente de 
Diretor, Símbolo CCS-04, da 
Secretaria Municipal da Fazenda. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

EXONERAR 

A pedido, EDFLAM LIMA SANTOS DE SOUZA, CPF. 
(ME) 014.018.875-46, do cargo em comissão de Assistente de Diretor, 
Símbolo CCS-04, da Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 10 
de setembro de 2017. 

Aracaju, 15 de setembro de 2017; 196° da Independência, 
.3° da República e 162e da_Lemancipação Política do Município. 

OG 
ACÍ  JU 

tas-Passos 
Fazenda 

Jefe son 
Secretári 

Carlos Roberto Sitca 
Secretário Municipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 1 5 DE SETEMBRO DE 201 7 

Nomeia Diretor de Arte e Cultura, 
Simbolo CCE-05, da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas  pelf) art.  120, inciso IX, da Lei 

Orgânica Municipal, combinado  corn  disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR  

JOSE  LUCIVALDO CARVALHO SILVEIRA, CPF. (ME) 

360.108.715-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Arte 
o Cultura, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural Cidade do Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de setembro de 2017. 

Aracaju, 15 de setembro de 2017; 196°  da Independência, 
129° da Republica e 162° da Emancipação Potitica do Municipio. 

("C.  
---EDVALDO NOGUE 

PREFEITO DE ARACAJ 

Carlos RobertoMva 
Secretário Municipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

Nomeia 	Assessor, 
Símbolo CCS-03, da 
Secretaria Municipal da 
Família e da Assistência 
Social. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the sap  conferidas peto  art.  120, incise IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

VALDECLEA SILVA SANTOS, CPF. (ME) 661.777.585-68, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor, Símbolo CCS-03, da 
Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, a partir de 17 
de julho de 2017. 

Aracaju, 15 de setembro de 2017; 196° da Independência, 
129° da República e 16zo da E ancipação Política do Município. 

ii2(4271:1;» 
EDVALDO NOGUEIRA/ 

PREFEITO GE
7 

 LI ACAI 

Eliantailinbtustódio 
Secretaria Municipal da Família e-cla Assistência Social 

Carlos Roberto-do Uva 
Secretário Municipal de Governo 

[PÁG: 	 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

Nomeia 
Símbolo 
Secretaria 
Família e 
Social. 

Coordenador, 
CCS-07, 	da 
Municipal da 
da Assistência 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

ALESSANDRA DIAS ARAGAO, CPF. (ME) 799.690.625-49, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador, Símbolo CCS-07, 
da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, a partir de 
06 de setembro de 2017. 

Aracaju, 15 de setembro de 2017; 196° da Independéncia, 
129' da Republica e 162° da Ernancipação Política do Município. 

EDVALDO NOGUEIRA / 
PREFEITO DE ARA&J,0 

,b/4" 
EliandAardina-rustadio 

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social 

Carlos Roberto dirsilva 
Secretário Municipal de Governo 
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PÁG: 	 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

DECRETO 
DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

Nomeia Diretor de Eventos, Símbolo 
CCE-05, da Fundação .Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

FERNANDO MONTAL VÃO FILHO, CPF. (MF) 
198.656.945-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Eventos, Simbo CCE-05, da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 02 de janeiro de 2017. 

Aracaju, 09 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da República e 162° da Emancipação Politica do Município. 

''''EDVALDO NOGUEIRA 
PREFEITO DE ARACAJU /i / 1  

.1) 	9tqm j• --/ 
Carlos Robertb4a SI i VOF:7;— 

Secretário Municipal de GoVerho 
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Secretaria Municipal da Educação 
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Secretário Municipal da  Sande  
ANDRÉ  LUIS  MOURA SOTERO 

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social 
ELIANE AQUINO CUSTODIO 

Secretario Municipal da Juventude e do Esporte 
JORGE ARAUJO FILHO 

Secretario Municipal do Meio Ambiente 
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JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA SOBRINHO 

(Em exercício) 

Secretário Municipal da Infraestrutura  
ANTONIO  SERGIO  FERRARI  VARGAS 

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania 
CARLOS HOMERTO DA SILVA 

(Em exercício) 
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DECRETO N°13 c/33 
DE 0,2 DE lawthiC 0E2017 

Transforma Cargos em Comissão 
do Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo - Administração Direta. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IV, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com as disposições do  art.  95, incises 
I e II, da Lei Complementar n.° 119, de 06 de fevereiro de 2013, 

DECRETA:  

Art.  1°. Ficam transformados os Cargos  ern  Comissão do 
Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta, na 
forma indicada no Anexo Cinico deste Decreto.  

Art.  2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2017. 



053.981.895-06. Assessor Administrativo 
839,799.725-341 Assessor  
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A artif de 06 Janeiro te 2017 
NOME CPF CARGO 	SÍMBOLO 

Sandra Regina  Soares  dos 
Santos Silva  
Sarah Otto Kummer Fatcdo 
Wedja  Aves  Santos de Jesus 

541.797.857-49 Assessor Especial CCE-O3 

CCS-05 
CCS-03  1 
	ft.  

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 06 DE JANEIRO DE 2017 

Exonera Gerente-Geral de Cadastro, 
Movimentação e Controle, Símbolo 
CCE-02, da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
--tribuições que lhe são conferidas peto  art.  120, inciso IX, da Lei 

urgãnica Municipal, combinado  corn  disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

EXONERAR  

GRACE  ALMEIDA DE MELO, CPF. (ME) 963.384.155-00, do 
cargo em comissão de Gerente-Geral de Cadastro, Movimentação e 
Controle, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a partir de 02 de janeiro de 2017. 

Aracaju, 06 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da Republica e 162° da Emancipação Política do Município. 

, 
z 	- z 
EDVALDO NOGUEIRA „- 

PREFEITO DE ARACAJU' 

Jeferson Dantas Passos 
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Destôo, 

em Exercício 

Carlos Roberto da Silva 
Secretário Municipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 06 DE JANEIRO DE 2017 

Nomeia Assistente de 
Secretário, Símbolo CCS-06, 
da Sacratada municipal de 
Governo. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 

WEDJA ALVES SANTOS DE JESUS, CPF. (MF) 
839.799.725-34, para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Secretário, Simbolo CCS-06, da Secretaria Municipal de Governo, a 
partir de 06 de janeiro de 2017. 

Aracaju, 06 de Janeiro de 2017; 196°  da Independência, 
129°  da República e 162° da Emancipação Política do Município. 

.4-yr-i-e. et'  Cyr:  
EDVALDO NOGUEIRA 

PREFEITO DE ARACAJO 

c.  
Car o

r
s-Roberto da silvd 

Secretário Municipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

Designa Secretário Municipal da 
Saúde, para exercer as funções de 
Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

DESIGNAR 

ANDRE LUÍS MOURA SOTERO, CPF. (ME) 340.108.315-53, 
Secretario Municipal da Saúde, para exercer as funções de Gestor do 
Fundo Municipal de Saúde, a partir de 1° de janeiro de 2017. 

Aracaju, 09 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da Republica e 162° da Emancipação Política do Municipio. 

EDVALDO NOGUEla - 
P EFEITO DE‘ARACA:1 

k 
C  pros  Roberto 6 Silva 

Secretário Municipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

Nomeia Diretor de Eventos, Símbolo 
CCE-05, da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR 
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PREFEITO DE ARACAJU' 

Carlos Roberto da Silva V - 
Secretário Municipal de Governo 
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FERNANDO MONTALVA 0 FILHO, CPF. (MF) 
198.656.945-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Eventos, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 02 de janeiro de 2017. 

Aracaju, 09 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da Republica e 162° da Emancipação Política do Municipio. 

L 	,tes 	r c  • 
- EDVALDO NOGUEIRA 

PREFEITO DE ARACAJÚJ1 

43,
nt 

tv.„, 
Carlos Rober io sihr 

Secretário Municipal de Gover o 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

Nomeia Diretor de Arte e Cultura, 
Símbolo CCE-05, da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas pelo  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado  corn  disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR  

JOSE  LUCIVALDO CARVALHO SILVEIRA, CPF. (ME) 
360.108.715-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Arte 
e Cultura, Símbolo CCE-05, da Fundação Cultural Cidade de Aracaju • 
FUNCAJU, a partir de 02 de janeiro de 2017. 

Aracaju, 09 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da Republica e 16r da E,jnancipação Política do Município. 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

Nomeia Diretor Administrativo e 
Financeiro, Símbolo CCE-05, da 
Fundação Cultural Cidade de 
Aracaiu - FUNCAJU. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso X, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

NOMEAR  

MARCUS  VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA, 
CPF. (MF) 282.406.936-87, para exercer o cargo em comissão de 
Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 02 de janeiro de 
2017. 

Aracaju, 09 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da Republica e 162°  da Emancipação Politica do Município. 

• , 	.  

ED;  I  Ot  04  tiOdUE- S.AL
P EFE1TO DE l\RACAR1 

C Nos-Roberto da Silva 
Secretário Municipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

Nomeia 	 Assessor 
Extraordinário 	para 
Assuntos 	Técnicos 	e 
Administrativos, 	Símbolo 
CCE-05, 	da 	Secretaria 
Municipal de Governo. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013 resolve 

NOMEAR 

ZELMA  GAL  VÃO MAIA DE JESUS, CPF. (MF) 
165.307.135-49, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo 
CCE-05, da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 02 de 
janeiro de 2017. 

Aracaju, 09 de janeiro de 2017; 196° da Independência, 
129° da Republica e 162°_cla Emancipação Política do Município. 

- 
c 	 vc 	-c,--- 

EDVALDO NOGUEIRA / 
PREFEITO DE ARACAJU/ 

In  
arias Roberta  da Silva 

SecretárioMunicipal de Governo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

DECRETO 
DE 10 DE JANEIRO DE 2017 

Dispensa Assistente de Secretário, de 
responsável pelo expediente do cargo 
em comissão de Diretor do 
Departamento de Administração e 
Finanças, Simbolo CCE-03, da 
Secretaria Municipal da Articulação 
Política e das Relações Institucionais. 

0 PREFEITO DO MUNIC1PIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso IX, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei 
Complementar n°119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve 

DISPENSAR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

PORTARIA N° 114/2015 
DE 1° DE OUTUBRO DE 2015 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU — 
FUNCAJU, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base no  Art.  
21, inciso V do Estatuto da FUNCAJU; em conformidade com as disposições 
da Lei Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013 e a Lei n°4.373 de 02 
de maio de 2013, 

RESOLVE: 

Art.  1° - Nomear, FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS, CPF. 266.524.805-
06, no cargo em comissão de Assistente de Serviços Especiais, Simbolo CCS-
01 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, a partir de 1° de 
outubro de 2015.  

Art.  2° - Revogam-se as .disposições em contrario.  

Art.  3° - Dê Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, 1° de outubro de 2015. 

Rua  Estância  n°  39 - Centro 
Tel 31793680/Fax: 31793689— e-mail: funcaju@aracaju.sagov.br  
CNP.1: 19432.705/0001-06 — CEP: 49010-180—Aracaju - Sergipe. 



Secretária Municipal de Governo 
MARLENE ALVES CALUMBY 

Secretario Municipal da Articulação Política e das 
Relações institucionais 

JUVENCIO  JOSE  PASSOS DE OLIVEIRA 

Secretario Municipal da Comunicação Social 
CARLOS ALBERTO PEREIRA BATALHA DE MATOS 

Procurador-Geral do Municfplo 
CARLOS PINNA DE ASSIS  JUNIOR  

&tornado Municipal da Fazenda 
JAIRARACUO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal do Planajamento, 
Orçamento e Gestão 

IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE 

Secretária Municipal da Educação 
MARCIA VALERIA LIRA SANTANA 

Secretário Municipal da  Sae&  
LUCIANO PAZ XAVIER 

Secretario Municipal da Juventude e do Esporte 
CARLOS MENEZES CALASANS ELOY 

DOS SANTOS FILHO 

Secretario Municipal do Maio Ambiente 
EDUARDO LIMA DE MATOS  

Secretariat  Municipal da industria, Comercio eTurismo  
WALKER  MARTINS CARVALHO 

Secretido Municipal da infraestrutura 
LUIZ DURVAL MACHADO TAVARES 

Secretário-Chefe da Controladorla-Geral do Municiplo 
EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA 

Secretária Municipal da Familla e da Assistência Social 
MARIA SELMA MESQUITA 

Secretária Municipal da Defesa Social e da Cidadania 
GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI  
DE rL5' DE seint.“ RO DE 2015 

Denomina Rua Eng°. Braz Melo Costa, 
a atual Rua "G", situada entre a 
Avenida Poeta Vinicius de  Morals  e a 
Rua Aricio Guimaries Fortes, no 
tateamento Jardim Encantado, Bairro 
Atalaia, e  di  providências correlatas. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU: 

Faço saber que a  Camara  Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:  

Art.  V. Fica denominada Rua Eng°. Braz Mato Costa, a 
atual Rua "G", situada  antra  a Avenida Poeta Vinicius de Morais e a Rua 
Maio Guimarães Fortes, no Loteamento Jardim Encantado, Bairro 
mama.  

Art.  2°. A Empresa Municipal de Obras e Urbanização - 
EMURB tomará as devidas providências para aposição da placa no 
mencionado logradouro.  

Art.  3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Aracaju, Ag de a..a de 2015; 194° da Independência, 
127° da República e 160° da Emancipação Politica do Municipio. 

JOADaEFFIliTe
--)(/ 

PREFEITO DE ARACAJU  

Laic Dorval Machado Tavares  
Secretario  Municipal  da  infraestrutura 

Igor Leonfirdo  Moraes  Albuquerque  
Secretário  MunicipdT dolPlatmjainen Cs Org melt° e Gestdo 

--Abrfeik. Tves 

y e:retch-la Mlsnkipal de  Governo  

Projenade Lei ry. 	1201 	a: Ye  

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNKJPAL DE ARACAJU 

DECRETO N°  tat  
DE i? DE OaVo-b40 DE 2015 

Traneforma e transpiie Cargos em 
Comissão do Quadro de Pessoal do 
Poder Executivo - Administração 
Direta, 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das 
atribuições que  the  são conferidas peto  art.  120, inciso IV, da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com as disposições do  art.  95, incises 
I e li, da Lei Complementar n.° 119, de 06 de fevereiro de 2013, 

DECRETA: 

!NG: ao 

Diário Oficial 
DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 
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PODER EXECUTIVO 
Prefeito do hlunicipia de  Arica  j JOAO ALA ES FILHO 	 Viee-Prefeini do Municipia de  Aria: 	JOSÉ CARLOS MACI ROO 



Art.21, inciso V do Estatuto da FUNCAJU; em conformidade com as 
disposições da Lei Complementar n' 119, de 06 de fevereiro de 2013 e a Lei 
n°4.373 de 02 de maio de 2013, baixou as seguintes Portarias: 

Portaria n° 091/2015 de 1° de outubro do 2015 - Nomear, ACIDALIA DOS 
SANTOS, CPF. 555.924.495-34, no cargo em comissão de  Oboist  de Gabinete. 
Slmbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir 
de 1° de outubro de 2015. 

Podaria n°  092/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, ADEVANLSON 
CASTOR DA SILVA, CPF, 591.177.61549, no cargo em comissão de 
Assessor, Simbolo CCS-03 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1°  de outubro de 2015. 

Portaria n°093/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, ADRIANO MATOS 
XAVIER, CPF. 008.372.305-80, no cargo em comissão de Oficiai de Gabinete, 
Símboto CGS-02 da Fundação Cultural Cidade de AreLaju- FUNCAJU,  PAW  
de? de outubro de 2015. 

Portaria  if  094/2015 de 10  de outubro de 2015 - Nomear, AGNES LOUIZE 
DE SANTANA FERREIRA, CPF. 843.894.785-91, no cargo em comissão de 
Coordenador, Simbolo CCS-07 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 095/2015 de 10  de outubro de 2015 - Nomear, ALBERTO 
DOMINGOS VIEIRA ESPINHEIRA, CPF. 038.011.415-19, no cargo em 
comissão de Oficial de Gabinete, Simbolo CCS-02 da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 096/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, ALDEAAIRA DOS 
SANTOS, CPF. 150.093.195-00, no cargo em comissão de Assistente de 
Serviços Especiais, Simboto CCS-01 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 

FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015.  

Podolia re  09712015 de 10  de outubro de 2015- Nomear, ANA  ANGELICA  
LORDA0 ANDRADE SOUZA, CPF. 585.285.555-34, no cargo em comissão 
de Coordenador, Slmbolo CCS-07 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU. a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 098/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, ANA  ANGELICA  
ROSA CARDOSO, CPF. 073.463.955-49, no cargo em comissão de Assessor 
Administrativo, Slmbolo 005-05 da Fundação Cultural Cidade de AraCagl - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Podaria n°099/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, ANA MARIA LIMA 
BITTENCOURT, CPF. 584.689.275-20 no cargo em comissão de Oficial de 
Gabinete, Simbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a  nadir  de 1° de outubro de 2015. 

Podaria n°  100/2015 de 10  de outubro de 2015 - Nomear, ANA PAULA 
FERREIRA DA ROCHA, CPF. 034.759.115-90, no cargo em comissão de 
Oficial de Gabinete, Simboto CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 
- FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n°  101/2015 de 1° de outubro de 2016 - Nomear, ANA PAULA 
MATOS, CPF. 822.164.525-72, no cargo em comissão de Oficial de Gabinete. 
Simbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir 
de 1° de outubro de 2015.  

Pretoria  n° 102/2015 do 1° de outubro de 2015 - Nomear,  ANTONIO  
SÉRGIO TELES DAS CHAGAS, CPF. 408.672.184-87, no cargo em comissão 
de Coordenador, Simbolo CCS-07 da Fundação Cultural cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 103/2015 de 1* de outubro de 2015 - Nomear. BIANCA DE 
CARVALHO LEITE, CPF. 002,425.155-09, no cargo  ern  comissão de Chefe de 
Gabinete, Simbolo CCS-08 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n°104/2015 de 1° de outubro de 2045- Nomear, BRUNO LEONEU 
OLIVEIRA SANTOS, CPF, 838.631115-15, no cargo em cornissio de 
Assessor, Slmbolo CCS-03 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir dei' de outubro de 2015. 

Portaria n° 105/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, CARINA BATISTA 
008 eatmes. OPP. 828.21-1.01S-24, no cargo em COMISs.40 de Assessor. 
Slmbolo 005-03 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir 
de 1° de outubro de 2015. 

Portaria ri* 10612015 de 10  de outubro de 2015 - Nomear, CATARINA 
AUGUSTA CAVALCANTI COSTA, CPF. 072.882.205-91, no cargo  ern-
comissão de MsPesor  Administrative  Simbolo CCS-05 da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir dei' de outubro de 2015. 

Portaria n° 107/2015 de 10  de outubro de 2015 - Nomear,  CHRISTINE  
HILLMANN, CPF. 763.691.105-15, no cargo em comissão de Coordenador 
Simbolo CCS-07 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir 
de 1° de outubro de 2015. 
Portaria n° 103/21715 de 10  de outubro de 2016 - Nomear, CLESTON 
BATISTA DOS SANTOS, CPF. 051.680.465-90, no cargo emi comissão de 
Assistente de Serviços Especiais, Simbolo CCS-01 da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir  del'  de outubro de 2015. 

Portaria n°109/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear,  DANNY  IGLESIAS 
CUNHA GOIS, CPF. 532.159.405-82, no cargo em comissão de Assessor 
Especial, Simbom CCE-03 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n°  110/2015 de 1°  de outubro de 2015 - Nomeai, EDJAILDE DE 
JESUS, CPF. 311.238.215-34, no cargo em comissão de Assistente de 
Serviços Especiais, Simbolo CCS-01 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 
- FUNCAJU, a partir de 1°  de outubro de 2015. 

Portaria n°111/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, ELIANA ARGOLO 
OUEZADA, CPF. 313.748.706-34, no cargo em comissão de  Assistant.  de 
Serviços Especiais, Simbolo CCS-01 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 
- FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria 	112/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, EMMANUEL 
CABRAL TELES CHAGAS, CPF. 048.807.555-67. no cargo em comissão de 
Coordenador, Simbolo CCS-07 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 113/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, EZEQUIEL 
SANTOS OLIVEIRA, CPF. 661.307.785-20, no cargo em comissão de 
Assistente de Diretor, Slmbolo CCS-04 da Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju- FUNCAJU, a partir de  lade  outubm de 2015. 

Portaria n° 114/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, FRANCISCO 
JOAQUIM DOS SANTOS, CPF. 266.524.805-05, no cargo em comissão de 
Assistente de Serviços Especiais, Slmbolo CCS-01 da Fundação Cultural 
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 1°  de outubro de 2015. 

Panaria n° 115/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear. GILBERTO  JOSE  
CORREIA  JUNIOR,  CPF, 033,178.525-00, no cargo em comissão de  Okla!  de 
Gabinete. Simbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir  del°  de outubro de 2015. 

Portaria n° 116/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, HEYSE SOUZA 
DE OLIVEIRA, CPF, 025.882.976-65, no cargo em comissão de Assessor  
Administrative,  Simbolo CCS-05 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 117/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear, JADE 
LEONARDO PEREIRA DE  MORASS,  CPF. 653125.495-72, no cargo em 
comissão de Coordenador, Simbolo CCS-07 da Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju - FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 118/2015 de 1° de outubro de 2045- Nomear, JAQUELINE DE 
LIMA ROSA, CPF. 018.397.855-27, no cargo em comissão de Assistente de 
Presidente, Simbolo CCS-06 da Fundação Cultural. Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Podaria n° 119/2015 de 1°  de outubro do 2015 - Nomear,  JESSICA  SOUZA  
OE  JESUS, CPF, 045.789.835-35, no cargo em comissão de Oficial de 
Gabinete, Slmbolo CGS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU. a partir de 1° de outubro de 2015. 

Podaria n° 120/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, JOÉLCIO ALVES 
PINTO, CPF. 172.519.235-72, no cargo em comissão de Oficial de Gabinete, 
Slmbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir 
de 1° de outubro de 2015. 

Portaria n° 121/2015 de 1° de outubro de 2015 - Nomear,  JONATHAN  
RODRIGUES SILVA, CPF. 938.132195-70, no cargo em comissão de Oficial 
de Gabinete, Slmbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de  AMMO  - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria sf 122/2015 de 1° de outubro do 2015- Nomear,  JOSE  CARLOS 
DE JESUS, CPF. 171.304.335-15, no  Margo  em comissão de Assessor 
Administrativo, Slmbolo CCS-05 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria  if  12312015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, Jn.q.0 EDIVALDO 
DE MELO, CPF. 804.742.685-00. no Cargo em comissão de Oficial de 
Gabinete, Símbolo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir dei' de outubro de 2015. 

Portaria n°124/2015  del'  de outubro de 2015- Nomear,  JOSE  GOMES DE 
BRIITO NETO,  OFF.  695.013.210-En  . no cargo um  %demesne  de  chaise  as 
Procuredoria Juridica, Simbolo CCE-03 de Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju- FUNCAJU, a partir  del'  de outubro de 2015. 

Portaria  re  125/2015 de 1° de outubro de 2015- Nomear, KAT1A REGINA  
OE  OLIVEIRA CPF. 518.123.125-04, no cargo em comissão de Assistente de 
Serviços Especiais, Simbolo CCS-01 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 
-FUNCAJU, a partir de 1° de outubro de 2015. 

Portaria  if  12E42015 der de outubro de 2015-  Horner% LAURA  DOS REIS 
MENEZES, CPF. 034.068.005-81, no cargo em comissão de Assistente de 
Vice-Presidente, Simbolo CCS-05 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - 
FUNCAJU, a partir  del°  de outubro de 2015. 

Portaria n° 127/2015 de 10  de outubro de 2015- Nomear. LOS GUSTAVO 
MARQUES DE OLIVEIRA, CPF. 057.914.255-89, no cargo em comissão de 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

PORTARIA N° 036/2019 

DE 18 DE JUNHO DE 2019 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU — 

FUNCAJU, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base no  Art.  21, 

inciso V do Estatuto da FUNCAJU; em conformidade com as disposições da Lei 

Complementar n° 119, de 06 de fevereiro de 2013 e a Lei n° 4.373 de 02 de maio de 

2013, 

RESOLVE: 

Art.  1°- Nomear, MARCOS TRAVASSOS SANTOS, CPF. 590.807.105-63, no cargo 

em comissão de Assistente Técnico Administrativo, Símbolo CCS-08 da Fundação 

Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU, a partir de 18 de junho de 2019.  

Art.  2°  - Revogam-se as disposigtás em contrário.  

Art.  3°- Dê Ciência, Cumpra-se 

Fundação Cultural Cidade de Ar-ac;a:56- - FUNCAJU, 18 de junho de 2019. 

4,L,LJTA )2308 SAN'TOS 

- Cycntro 
Tc!.. 

4.0.432."; 	- 	 -liencaiu -Sergipe. 
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MUNICÍPIO DE ARACAJU 

Aracaju (SE), 21 de Junho de 2019 N° 4181  

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Secretario Municipal de Governo 
JORGE ARAUJO FILHO 

Secretário Municipal da Comunicação Social 
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

Procurador-Geral do Município 
THtAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS (Em exercício) 

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município 
ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL 

Secretário Municipal da Fazenda 
JEFERSON DANTAS PASSOS 

Secretario Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 
AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Secretaria Municipal da Educação 
MARIA CECILIA TAVARES LEITE 

Secretária Municipal da Saúde 
WANESKA DE SOUZA BARBOZA 

Secretário Municipal da Família e da Assistência Social  
ANTONIO  BITTENCOURT  JUNIOR  

Secretario Municipal da Juventude e do Esporte  
ANTONIO  HORA FILHO 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
ALAN  ALEXANDER  MENDES LEMOS 

Secretario Municipal da Indústria, Comercio e Turismo 
MARLYSSON TALLUANNO MAGALHÃES DE SOUZA 

Secretario Municipal da Infraestrutura  
ANTONIO  SÉRGIO  FERRARI  VARGAS 

Secretario Municipal da Defesa Social e da Cidadania  
LUIS  FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA 

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARACA31) 

Secretario Municipal de Governo 
JORGE ARAUJO HL HC) 

Diretor daCoordenadoria Especial de Registro e  aligns,  de Atos Oficiais e Legislação 

Coordenador da Imprensa Oficial 
LEONEL MARQUES AQUINO FILHO 

Rua Shod° Dias, 650, Centro,  Aracaju-SE 
httgitonywiaracajgsggovibr 

ES' DO  OF  SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI COMPLEMENTAR N," 168 

DE 21 DE JUNDO DE 2019 

Revoga as Leis Complementares 
que especifica, e da providências 
correlatas. 

O PREFEITO DO MUSICiPIO DE ARACAJU, 

Faço saber que a  Camara  Municipal aprovou, e  au  
sanciono a seauinte Lei Complementar:  

Art. 	Ficam revogadas as Leis Complementares n."s 
58, do 30 de dezembro de 2002, 62, de 22 de setembro de 2003, 74, 
de 14 de janeiro de 2008, 75, de 14 de janeiro de 200&e 132, de IS 
de julho de 2014.  

Art,  2°  Esta Lei Complementar entra cru vigor na dava 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Aracaju, 21 de junho de 2019; 198" da Independência, 
131' da República e 164° d.; Emancipacao Política do Município. 

trill'AtD07cP41-,SOI<Jil; 
PREFEITO DE ARA ,AJU 

Antônio Sérgio Fa'rtói Vargas 
Secretário Municipal da Infra estrutura 

Augusta  Erin  
Secretário Municipal do Planejamento. Orçamento e Gestão 

goirs Aseco CLonoseinv Se  Sown,.  ct  _Saw  /as 

Procurador-Geral do Município, 
em exercício 

Jorge A4nijô Filho 
Secretário Municipal de Governo 

dos Santos 

ANO XXVIII 
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Art.  1.'- Nomear os servidores abaixo listados para realizarem a analise e seleção 
das propostas com base nos critérios estabelecidos no item 7 do Edital n.° 05/2019, 
de 12 de abril de 2019 (DOM n.°  4134. de 12/04/2019): 

I. Jose Lucivaldo Carvalho Silveira, OPP; 380.108.715-49;  
Everson  Vieira Comes, CPF: 018,487.895-05; 
Undiane de Santana, CPF. 048444865-00; 

IV. Thiago Moares Goettenauer de Oliveira. CPF: 084.609.994-24; a, 
V. Alisson Couto Oliveira. CPF: 787.009495-15:  

Art.  2.°  - N0a haver* remuneração adicional pelo desempenho de atividades 
enquanto durarem os trabalhos de Comissão.  

Art.  3.° - A Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU deve ficar 
responsável pela prestação de atividades de apoio técnico-administrativo para 
viabilizar o regular funcionamento da Comissão constituída na forma desta Podaria.  

Art.  4.0  - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.  

Art  S.'- Dé Ciancia, Cumpra-se e Publique-se. 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, 12 de junho de 2019. 

CA  IC)  U tra06TA DOS SANTOS 
sidente da f UNCAJUIPMA 

FSTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
FUNDAÇÃO CULTURAL  (MADE  I)E ARACAJU - FUNCAJU 

DIRETORIA DE ARTE E CUM RA - DIRAC 

Lotre os dias 12 g 13 do  met  de  Bathe  de 2 	am-se na Lula da Diretoria de Arte e 
Cultura da Fundacilo Cultural Cidade de Aracaju os eery:dotes. Jose, Lucivaldo Carvalho 
Silveira,  Everson  Vieira domes, Lindinne  dc  Santann, Thiagu Ivlorairs Gent:endues de 
Oliveira e Atisson Conte: Oliveira; para análise e avaliação das propostas inscritas no 

Edna(  ill  05/2010, considerando habilitados para possivet posterior contratação, conforme 
o nero 4 2 do  Edell citadel  

Artes Visuais; 
ilduardo Fabile -Poisagisnio Sergipano; 
Davi do Souza Diva:cant: Fotografia Mobile; 
Febio Campos Salineron Que documentário á esse? O  other  o a escrita audiovisual no 
documentário; 
Ectusitdo Barbosa Oliveira Correia --Grafando EtiMOO Fotografia deseemplicada; 

nu< Leonardo de  Navarra;  Chiara Meneirox Dooadio - A  Otte  de  retries  a natureza cm 

tos urbanos; 
rooi0 Ilegcnbeek Carratult Quadrinhos fr auto publicação:  
Ravi  Ayncre-Andrade  Lean  - Capacitusão e iiisersito cm comerciais de TV, 

Circo:  
Kassem Afif Maud Hoot Pal 

Culture  Tradicional: 
Daniela Macedo Lima - Maraeam e Samba 

Dana: 
AIN.  da Trindade -- Alegria  dc  Dançar 
Ariano Passos -- Dance quebrada;  
Vanessa  Carranza Meu corpo minha expressão no mondo 

Elaboração  de Prelems: 
Lailla Nayars Alves de Onto  Soares Projetos  Caletrais 

Hip-licie 
Anderson Elation  'russos Unir-vemos  (DIE 
Luis Cesar Brno Santos -Unir-versos (RIMA/ME); 
Paulo Cesar  Carreira  dc Andrade  Proposta  de daraja  

Literatura:  
Amanda  Nascimento Reis --- Poesia de Mascate.  
rabic  Sehneron Esctaa criativa e literatura  ref  
Francisco Paxaos Santos Oficina de Literatura 

Multinsidisit 
Nikon Alex Fernandes  Ribeiro  F 

Missies: 
Jorge Roberto dos Santos 

Teatro: 

Amadeu Neto 
Bruno l)yego de Lima Cri.uivìdade e improviso  
Loan  ViniCOIS CarvalhoAlmeida-Cor 
Maria Tereirã Xavier Parreira Teallatt 
Mirret  Rohm  Oliveira -Contar historias deixar-se ser em palavras: 
Tinho Torquato - Tanta)  (lyre;  
Tinho Torquato -  'rearm  Funcional;  
Wellington  domes - Articulando um novo  set;  

neniceS  
JOB  Lucas da Silva Ltsb 

	
Coqueiro; 

João Lucas da Silva Lish 
	

asas de jornal, 

Besot:I:Hades: 
Artes.wisuals1 
Fernando Barbosa de  Olive: 	 de 
itera 71.6 do Edital n" 05/2019, 
Mirakta Santos Andrade - Pintura cm Te 	acordo  con,  o item 14,1 do Edital 
0512019; 
Perinaldo lelos Carvalho- Oficina de Mascaras Anioanast de acordo como  :rein  7,26  co  
item 14,1 do Edital n" 0517019 

DEMO: 
Wagner Bispo- Proposta; de acordo como item 7,2.6 do Edna' a" 0512019. 

Literatura: 
Adriana Andrade de Alencar -  Eta  Orha vez; de a 
05/2019;  
Pablo  Valadares - Li/en:tom; de acordo  corn  o item 7_2.6 
05:2010 

Música:  
Andre  Luiz Sampaio Manias Moysés - Oficina de Balada; de acordo com o riem 7.2(a 
do do  nerd  14.1 do Edital el0512004 

Perforoaaneet 
Paulo Sergio dos Santos Tar Shi Stelae.  de seord 

	
2.6 do Hirai of 05/21j 9  

Produção Cultural: 
JOSOiCa Santana 	 a; de acordo 	lien  7 2.6 do Edital ri" 05.2010. 

JOS6 LucivaidoCarvah 

Everson Vi 

Ltttdiajie du 

inane Monica Goeitenauei de (NUN 

liova  Couto  Oliveira  

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

EXTRATO DE PORTARIA PARA PUBLICAÇÃO 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 

FUNCAJU, no uso de suas atribuiades legais e estatutárias,  cam  base no  Art.  21, 

inciso V do Estatuto da FUNCAJU; em conformidade com as disposições de Lei 

2013,  bateau  as seguintes Portarias.  

Portaria n' 031/2019 de 12 de junho de 2019- Exonerar, MOISES DE MENEZES 

SANTANA, CPF. 939.310.975-52, do cargo em comissão de Assistente de Serviços 

Especiais, Sirnbolo CCS-01 da Fundação Cultural Cidade de Arai* - FUNCAJU, a 

partir de 17 de junta) de 2019. 

Portaria n° 033/2019 de 17 de janho de 2019 - Exonerar, TAMA MARIA DO 

NASCIMENTO; CPF. 409.222385-04,  dc  cargo em comissão de Assessor Técnico 

Administrativo, Simbolo CCS-09 da Fund:it:5o Cultural Cidade de Aracaju 

liliNCAJU, a  nadir  dela dolimbo da 2019. 

e 

Video.  
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Portaria n° 034/2019 da lide junho de 2019- Fzenerar, JAOUELINE DE LIMA 

ROSA, CPF. 01E397.855-27, do cargo  am  comissão de Assistente de Presidente, 

Simbolo 0CS-08 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju FUNCAJU. a  park  de 

18 de  du ho  de 2019 

Portaria  if  035/2019 de 18 de junho de 2019 - Nomear, aRENo MACEDO 

SILVEIRA, CPF. 003.909.825 71, do cargo cm comissão da Coordenador, Simbolo 

CCS-07 da Fundaodo Cultural Cidade de Aracaju FUNCAJU, a  earth  de 18 de 

junho de 2019. 

Portaria  re  036/2019 de 18 de junho de 2019- Nomear, MARCOS TRAVASSOS 

SANTOS. CPF. 590.807.105.63. do caigo  ern  comissão da Assistente Tecnicc 

Admsnistativo, Simbolo 0CS-08 da Fdkitção Cultural Cidane de Aracaju - 

FUNCAJU, a partir de 13 de junho de 2019. 

-.- 

Portaria  if  037)2019 de 18 de junho de 2019 - Nomear, MANUEL MESSIAS 

SANTOS  JUNIOR.  CPF 860.354.985-72 do cargo  ern  comissão de Assistente de  

Services  Espedais, Simbolo CCS-01 da Fundação Cultural Citado do Amcaju 

FUNCAJU. a  pads  de 18 de junho de 2019. 

FUNCAJU, a oadir de 08 de luau de 2019.  

Postaria n' 039/2019 do 08 de junho de 2019 - Nomear, LUCAS SANTOS 

RODRIGUES, CPF. 055.327.575-50. do cargo em comissão de Oficial de Gabinete, 

Simbclo CCS-02 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU. a partir de 

06 de junho de 2019. 

Portaria  re  04012019 de 17 de junho de 2019 - Nomear.  KELVIN  SILVA DA 

CRUZ, CPI-. 054389.355-81, do cargo em camisola de  Decal  de Gabinete. 

Simbolo CCS-02 da Fundaçao Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, a partir de 

17 da junho de 2019 

FuoØaçãoCuitumi Cidade de Aratad - FUNCAJU, 18 de junho de 2019. 

% 

cAssio MURILO CbSTiA DOS SANTOS 

Presidente 

Portaria ri' 03012019 de 06 de junho de 2019 - Nomear ALEASANDRA SSLVA 

DOS SANTOS. CPF. 032.498.995-70, do cargo em comiosSo de Assistente da 

Serviços Especiais, Simbad CCD.01 da Fundação Cultural Citada de Aracaju - 

u;I:r1,11fi$,  

AM 	f Festari Varga: 

LA 
e4á qj 	eytwa 

&1°uiLthnJJLLCA 1tY  4  
a:SPETigX 03! LiCiTAÇãO Mn. 0212079  

OHJETO: 	Cesurnstadds do Empresa de qnpArrisaria para a Eiaboraçao de Arcá»rea de 
Combata a fticüqine a Pãtqco a Sistqma dir ProtáTAA  Contas De994111a 
AtmosSentita  (SPCA).  nas lattadd0s9 d9 Unidade 99 P.t099990 99  :CMUP49* 
arruada á ATAAráa AGA°  Edon  Atua -Km O.. Muratipip oe StAT;Aátrártiqr.g.PA, 

A EVALAB CApreqq árIAATpd atire i4li orA,rAtrarq:a  AAA  qtqqi,:rAr exer,aqqr qqáqs aqMánA:p',0 

AATql» 	 155',15r HAfir;a DiSpan 	tddraddo -  o 	o 	ova.f, 

u,',1'“ ;, ,I,L,10.:. 
Is. CONSULTORIA s., 	 FAL C0HSJLTORIA,  
ZNGCNSIARSA IsTDA -AtE, a JURANDiR  

ir st <,.€1 .2cnn tOrrio A r„Coo-rasa, 
apoanioudo q. Tart:LAO Oq.cá, . 

onuiaa000s,qtravás da iTtra‘oraa 
ra,V1.3 ,k):,  prata toe per: r` 

rr C4 .!1'."..ISO.C.6defti 	 rA 

Maria Loci 
qresq 

PO“,; 

rAjqqharka roArá 5 	 DART  
PROJETOS E EFDADOS 

IA ilLtiO -EPP serrio que 
`GENHAPJA D.osspyremilA 
ai 'Pmopoa/a Comercial e 

mticader, no 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

    

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 

Secretaria Municipal de Governo 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju - Funcaju 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

 

Apresentação 

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju — FUNCAJU tem como missão a supervisão 

e desenvolvimento das ações e serviços na  area  cultural, artística e de preservação do 

patrimônio histórico da cidade de Aracaju, considerando-as como responsabilidade social, 

de modo que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da sociedade aracajuana. 

Nossa Instituição ao longo dos anos vem se dedicando ao desenvolvimento das 

atividades culturais com foco principalmente na qualidade e aprimoramento dos serviços 

prestados, aproximando arte e cultura cada vez mais dos cidadãos. Os projetos e ações, 

que estão em consonância com o Planejamento Estratégico da PMA, visam o progresso 

cultural e intelectual do povo sergipano. Uma gestão pública pautada na democratização do 

acesso a cultura, em que se visa assegurar o fomento e o incentivo a produção e a 

diversidade cultural, garantindo assim acessibilidade aos bens e serviços culturais. 

Neste documento apresentamos o relatório de prestação de contas, referente ao ano de 

2019, onde uma série de ações em bens ou serviços foram ofertados diretamente a 

sociedade, ou seja, aos cidadãos e agentes fazedores de cultura, artistas, produtores, 

realizadores, escritores, cantores, dançarinos, poetas, técnicos e toda cadeia produtiva das 

artes e Economia Criativa no município de Aracaju. 

 

Rua Estância,  re'  39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180 — Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.1 13.128.780/0037-02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Demonstrativo Geral Orçamentário 

Orçamento Total 2019 

Valor Total anual Previsto: R$ 7.792.790,00 

Valor Total Previsto Fonte 001: R$ 7.792.790,00 

Valor Total Previsto Fonte 940: R$ 00,00 

Manuntençâo X Finalistico  

ri] Programa 

Manutenção 

Administrativa 

(Custeio e 

Pessoal): R$ 

5.775.190,00 

Programas 

Finalisticos: R$ 

2.007.600,00 

Rua Estancia, n°  39- Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.PJ 13.128.780/0037-02 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Demonstrativo de Programas e Ações previstos para 2019 

Programas estratégicos previstos para 2019: 03 (três) 

—) Programa de Formação Artístico Cultural; 

-+ Programa de Fomento à Arte e a Cultura; 

—> Programa de Ocupação do Centro Histórico; 

Rua Estância, n° 39— Bairro Centro 
CEP: 49010180 — Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
c.N.13.113.128.780/0037-02 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO 

Rua Estância,  if  39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.1 18128.780/0037-02 



 

Meta Realizada 

 

9 Edições do Quinta instrumental 9 Edições 

12 Edições do Ocupe a Praça 

11 Edições Liquidifica Diálogos 

12 Edições 

11 Edições 

Rua Estancia, n° 39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180—  Mac*  — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.1 13.128.780/0037-02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Programa de Ocupação do Centro Histórico 

0 projeto propõe ações Artisticas Culturais continuas, visando a revitalização do Centro 

Histórico de Aracaju, no sentido de atrair a população aracajuana, bem como turistas, 

criação de alternativas para o fomento a Arte e a Cultura na ddade, tendo o centro da 

cidade com seus diversos equipamento culturais públicos e privados, como elementos 

fundamentais nas execuções das ações. 

0 Programa executou em 2019 as seguintes ações: 

• Quinta Instrumental 

• Liquidifica Diálogos 

• Ocupe a Praga 

Meta Atingida: 100% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Projeto Quinta Instrumental 

Resumo do projeto: 0 projeto passa a ser realizado mensalmente e com formato 

ampliado, agora realizado ao ar livre na Praga General Valadão ao final do expediente 

comerciário, e convida artistas instrumentistas nacionais e internacionais, e conta com  show  

de abertura de artistas instrumentistas locais, num total de 09 artistas locais e 09 artistas 

Nacionais e Internacionais participarão da 3° temporada 

Inicio Previsto: 07/01/19 Inicio Realizado: 05/02/19 

Término Previsto: 21/12/19 Término Realizado: 21/12/19 

Meta Atingida: 100 % 

Meta Prevista 

Realização de 09 edições 

Meta Realizada 

09 edições realizadas no ano 

Expectativa de público previsto de 2.700 

pessoas 

Público de aproximadamente 5.400 

pessoas 

Selecionar 09 artistas através de edital 09 artistas selecionados de 35 inscritos 

no edital anual de seleção 

Rua Estância, n°  39 — Bairro Centro 
CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.PJ 13.128.780/0037-02 
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Inscriçaies para a terceiratemporada do Yiuiiit71 Instrumental' estão abertas 
OSaricajuanostamantes da retoma  wpm  urna nostamupa- cUmrifindtkoma tUaitSo mental,oprojetotrazcultúra e 

música Insuumentaljapodem ;jel.c.n./Aparyl,rderricp;oc)min: social";  eSpflaar*Sente;da, fortalecirnento da mus,ca4ns- 
anotar na agenda o compro-.;140nin;entaCinOite.04oSe'rd Funjd;teist5xid(6 4.--!,:?::,,;• trumentisuisergipanettima 
missooara asquintas-feirasep*-:1,-,(1projeto passa 	-O direrOr'.*rtie CtMu 	idinbeiffficSaotentifircultu- 
o Quinta 10S-in/mental!, esta (set4ar:vittipqr  irks,  dividido daFuncajts,rtifrOKarirap**, f&PocatExistemóvmosproje- 
cpm 	emtrésbibtOsititrneAtais(mar-  la qua  o 	 .t0s mititcaisernSergii*que 11- 
terceira ternpoiada44;)slalett--  sp,abrilvipaiailtio,agosto e .-cLeFn.00ticapiiiiiakeoltiatiOS .c.aMiOados  coin  pougEt to- 
tosda múst,-Ainstrurntintalser- setentiridxfutub?o,novatrithro -..õfOstistOfié4itla'; 	ndoçOit- tiiletirtiento dq POiral-o 
gipanafiqueq*eitaois as e dezembro) 	 to cie?4"ea 	temlanta-  CStilitaiiriablitakssaetPosição„ 
ins-nip:es** ' 	&pro- 	O novo formato.  ainda trai :: da, em 261 Biliekintarnos urna Além de.itefecer ao artista a 
jetosdosmOitoi ' ' 	05 mais novidadi* ktemporada  bangs  julgadtirarnuitoexperi- .Chanceideagirsomente ccim,o 
em compotó gronototinia de .2019seMde.cliat4hasAabertu- ante  corn  artistnePettidutoses • artStak*Masprepppar4iset-,  
apresentações, iniciárri;nesta.  fact-Stara  cdriçorn  Workshop  c Alti..itais,krmarnaheirax*Se- ua musicaisja que oprojeto 
terça-feira, 5. 	 ministradoOntintitifsianado-. 109tikin4ps,',  tra,laigtins ofêteise'Xint.bom palco, com 

edital»O 	foi lançado e as nal  &Du  internaitõriajlioltatiO , critt4toStroriSSiefiks que sorn*46.aliclade,e profissio- 
instriçõespodemserfeitasaté para os músicossergipanos.26 aséériclitidratnnoprojeto. naigiiMpenhadostéidgi& 
od%alodemarço,noMapaCul. nosgunocteioauasaprer. Essa é Uma forrWde sermos • tiinentrada gratuitaoQuin- 
tural dekacaju,.urna platafor- sehtiirAtsendet tiMacprrfan.i justos tom toddiquetém 	tiiiistnunentalofertaniúsics de 
rnaidigkaictiada Para o cadas- tistalotakque*selkonc.* teresseern partihOtt2,...; 	citiOdaderatiaitir das 20h, nc 
trq de  twos  c;6.prodiitores 	aó:iCtilálWéiii4;./9iti4:,:i Para o  music°  AlfielSitifial.- ?;..TeattpitieoCostilkincali2adona 
turais da cidadë.-,b.S;interessi- , aP.r0S'inta06 
dos emse 0134**tiOaLlin- 	 ecçw »iipoaØdo dOrtta insdOi;rnitYqqta. :teozeroõa0aPltal 
ta InstrUmentil 2019-41ern 	iett-Stnommentatktirti. 	 • ' 	 : 	• 
acessar. r 	 fittOW,:::.C.prnoquepoteripali,ser: 
maPacuittiriraOuse,4045(e.*lote,Pit,*"§:44606  
preencherofortpulário de irr.s7r.:}e.fltliitif***suas 
criçáo. O çailtd dos músicos ylin.*yatiadaggitinaapHildwi 
selecionadosigUta é de RS .fumFto, '..14**219P-41ter*FQi 
2.500, 	; 	 viarsidat.kdetieist109g!,-,  

Traduiliõe4Ospapricisar-.. econtintianrtaln*tiviraÇetia 
ttidisconxiqrsithisotbliagiiaS.- ;  -kit*  rianfisiqiiinstruniiiitat 
oprojetoitealtzacto no aflOttc,  

201•7*WIMClar-CUIILI(t: .en* a-piti-. . 
Cidade de Aracaju (Ftingiju) gipana, creivenlii -coritintiatt. 

NOSSCS  SERVIÇOS:  
< 	 barc.om  rSeryfçtts.p.ara efturraujoJUirtrmra 

.14) 	 aitikt tObtArilti tioryisa oattUoci, 
?It 	- 	tou.s4rafiv.:, tquip-e de segulh-fp.- 

• 

404. 	- 	I 	• 
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Funcaju divulga iii$S01001051adot

para a terceira 	
...1-. 

.temporada

Qutnta Instrumental 
..._ 

A Fundação Cultural Cidade de AracajufFuncaju divul-
ga, nesta terça-feira, 12, a listadas bandas.selecionadas 
para compor o.cronograina de apresentações da terceira 
temporada do Quinta Instrumental. Foram SelecionadOs 
nove grupos. A seleção das artistas foi realizada com base _ 	- 
no edital público. 

A terceira temporada inicia no dia 21 de março e segue 
- até dia l9de'ciezeritbra. 0 Quinta instrumental-inovou e 
retornatm 2019com0rna nova roupagem. 0 projeto não  
sera  mais semanal, passa a ser uma vez por mês, dividido 

.emtrésblocostrimestrais(rnarco;abril e maib;julhcogos-
toeséterdbro; Outubro, novembro edezembro). , 

Para a abertura daterceiraedip.io do Quinta Instrunien-• 
takqplojetoc ta. rdcarn LlinworkshoPPlini5tradoPmum 
artifta.paciónaleitottlnternationalmoltado para os músicos 
ser9/Paribster0, .1711I-eda..P?in a Aliança  Frantesa,  A caPPcir 
taçá&aContetencipróximo dia 20, no Centro Culturaficle 
,Aracaju,e,seracorn omterrtacional saxofonista Sarnylbié-

iiii4iostVdoQufntainstrumentalaconteCe no dia  sequin-
-  -te;IttiapraçaGerieralValadão,ondettaveráduasapresen-
taçõe&,se.indaurnatom o gruPoserglpanoTaco detiolfe , 
em-seguida,tom aSaxofonista frantés5arnyThiébault. 

4iprojeto-nesenvOlvidO através do planejamento es-
tratégico realizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, 
portneió da FunclaçãoCultural Cidade de Aracaju (Funca-
ju)fo Quinta Instrumental nasceu com o propósito de ocu-
par ocentrohistorico da capital sergipana com as diversas 
linguagens das artes. E, em um curto espaço de tempo, 
tornou-se um atrativo na agenda .cultural, oferecendo aos 
atacajuanos e turistas uma musica de qualidade e total- 

-  Ern  2019, o projeto retorna com um nova forMato: A 
terceira edição  sera  realizada uma vez por mês, sendo em 

dais diasconsettitiVos. A nova roupagem doC2uinta Instru- 
mental ainda trazrnaisnovidades No primeiro dia de even- 
to, a abertura contara-com  urn workshop  ministrado por 
uinartista nacionafetou'internacional voltado para os mú- 
sicossergipanOSJS'irtosegundoclia, serão duos apresenta- - 
,çoes€sendo uma com artista tocaliselecionado atravétdo 
editiii;e um shoWcom o musico convidadoministrantecio 

_  
Corn  entrada gratuita, o Quinta Instrumental oferta  

_workshop  e música de qualidade, no Centro Cultural de 
Ar-acaftt localizado na praça General valadão&considerado  

Con fir9 asbandasseledonadasPa r a 2019: 
TacVdeGolfe, Brasileirissitno, Igor Gnomic}, Ricardo  Vieira,  
Saul° Ferreira Lito  Nascimento,  Davison Lima, Alberto 
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Saxofonista francês 
realiza  workshop  e 	.r, 

• show  no Centro Cultural 
.. Nos dias 20 e ? 1 de março, es d.a no Brasil o 

' lax.Pf011ista fwces SaMyrnkéteult, um dos me-
14glxisis expcnyetttes-dotbz .2ftbderno em toda i 
• Franca O professor, atoY,4;iirkior artístico e  pro-  .  
dittos  de seus plooria4-ificOrtlipes desembar-' , 

- ca  it,  Caltitlif asecaivans 13.1W4a.abertura da'ter- , 
-eérfa temporada do QUiprnibisuuMerital, pro-
jeto da Fterêttpre de Arseaks-realizadOpor  mere,  

'da Fundação Cultural PidiClë "de Aracew (run-- 
ca;o) 	 - .-- • 	- 	- 	• 

Nasoclo na Costa tiozAtirttrn e nattrralizadd  
'if  francês.  Sant  ;A co:Innis; - diverso pfernios ' 

nacidnaijs.e regTonais ae. -;i0one, na França; " 
- 1m parceria corn :a Alialhil" 7ryncesa, o'sain-.40-  -e 

nista vem, pela 	para uma . 
antesenta0a f.-.1fpleta dt,.144.rancé . e musica 
instrurriental....dt5naltd,a4eAshow  sera  reali 

, zado no atizi:‘,-git.praiii‘eneraiValaqão,  Mar- 
l. co  zero  (la  cep÷ein firteao CentrcitCultural 
-." da capital. c 	,`". I; 	i  '' .. 	i 	 '  

Parent,  amindticte  Sony  TitiléT:iault vai alibi» da 
'• apreserita0o. A Pl'efeltsira,:Ad:Aracaju ira  pro-
.:  porcionar aos sergipanós amantes da musica 

instrumental,-no dia 20, ,.irn  workshop corn  o 
'experiente saxdfonisfa 0 hances segtou um 
perctifsõ claSsicd dentro do Consewattino Na • 
cionaj Regional kle 13ordea-i.ix antes de entraf, , 
em 2004, no prestigioso ConservatOrtO Nacio 

,rial Superior de Milstca de  Fa,  is.na  classe de  jazz,  
-de onde ele saiu ern,$08."Crcurso sera-naCen-

-- tio Cultural  di  Afacaju, no-dia-27  de março 
De-ntre seus mies- sucessos estao as mu 

: stcas °Sittes For  Net',  lançada et» 2004,  'Gaya  
' Scienzat, em 20d7,  Upanishad Experiences',  em 
t 2040, que toi a psiMeira P#09.1.u4ão do selono 

ua'. ele e ceradbie atnaungnte  Otter  artisti-  . 
.:  co, "Gaya  MutieProcructiont • .5..amy alcançou seu - 
-/-auge em 2013, corn,P surármento da muskca.  

"Geer Fire,  petrrquició conquistar sesi publico 
'que vem aodteritando:a.medislamque 4,1aricar. ' 

.14,Inentos is cd Slkunks .4.corttoWtt-;,- .:;.',-74.` 	'•-• 
' . 	 •.,,i."^- 	,„_ '• , . 	, 	. 	, 
" Quinta Instrumfiital - Deserwolvido através 

do pianejamem etttategicfs realizado pela Pre- 
feitura.Lanier 	_ . - 	' 	 •4 .1 io-da. 	- 
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imol:/40i4e091feS0 projetaárealizadopelaPréfeitu- 
fik ;140*-itatitindaS-40ç4tViSedaçiedPhréCaiu 

1.10ACAL.itet:00praga General.ValadaÕ em frente 
Sp8:41Viatdp:A*3ju, conOderadO•qinaticoieit da 

lê .9;t0w.0:-:*:',4r0 trio cnado, em.4177 põe:11:4J6vens 
4/4,04OStit4i;rigetenehtakAiéitandie ban-¡4cmi.,,Ga- 
4,00:0-oggitipoWitifOisjitititoimesdam 56ai milstas 

43azz.&?!.14ifçalidade dti.,ji* se-CS' nacomu-
itç çaõejtrM 6.46.4íntiii;trtili*ahdo diversos ff6itites, 
efeitos eritmois,triantkaassinii0i*OittiiSeia difeie60166a: 
-t iYe!.kt4feelii?9.eiSe4prge66h06:6oClciinta Instra06tal, 

Tatekdatdifeiatrai uhibbro públic0-04reppit6ild§46%91-
-, ve*s::"Omaleigria imensa poderpartidparnovarnentecies-

sççe1ebração-da música instrumental, pincipalmentOkir 
q...00):Piojet0 vem ganhando  

'..0.0t*rteldafiF0:1!tbePte.591.53PorPa_qgdOPPI*Piffirida-
okeptalpawacominujda .0e do QuiritainstrumentaP':<óme- 

. rnáitiuG4Wpiali/ao,,inte*atjteda.banda , 	• : 
Otdçiteyesêu primeiro  EP  em 2Q17; intitulado de  Tate,  

014,011.40P-17SkS06:dopOPlico4SPertidpsu.dSdas 
-.:01:4:w*Sttayitos çtir6O:a abertura do laricamepttic00,(D 
EatitisirieOgg'6i4ttiFamci 

-get6646preierítitgddiaTie:)deGijikkatithikád6tain-
taYtkisiii:Oefitai0rribérneontird'cóitidthOiktdô iriSfibitieh- 

‘ti¡Ofrap*SairiNiThiebjaMitürn 	
miri  

fr:;itébro:vidikShaiLi: para os artistas 'sergipanos amantes da  
Ica  ins-*.nental, na quarta-teirtdia2O.- 	- 

:'-±0Yintaks*WIPvgal.-PPsáwPivid9*-9444d9Pta- 
.,..re;!e0-0091Corealitzidó pela Prefeitgia KOcipalOgAtaçlalu, 
plóptiefo 04Pqn0Aao„Q*u6IÇicladedeAracajt406i:ajo,o 

I ,gpiptojkOrptierftal. nasceu corn'cipr9peisito de ocupar 
--.0iltr i'i*f10, .00 capital sergipana cienlisdivéSs1)41a- 

. 	gaj_at(0::.E;-#tri'arri'cpq6 estiagj:dpiétri156; tó-:reibitiLse 
.agenda cúlturaLoferecendoaosaracajuanose  

turistasumamúsica de7citiblidadeetôtainiPlitegiátitifa 
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gratuito na General 
titaladack no  di!  25 

muito  born yolk*  paci4itcajti e-Cetebrar-  o 
[Plor9 junto;:05:61.6i:n1Sé65 'i.éi4iyáttos e coin 

o toessoálAtig ajudat manter a:Cana instridnen-
- ttl:Ady4..9417-Seiiii5..e!.Astirit aritinertiii' 9 bandOli- 

ilistá 	 que  'tram  a capital 
0rOipatfa,.<,,nO:piOxidlodit:Si  part  realizar rim 

Generalstjow-gr4üstci,.na Praça  	Vardar:), ern  _  
&dip*.  ao :Centro -cultural. A apresentação .faz 
parte do  !Quinn  Instrurnentar, projetcr.  da Pre-
Íeituth 

 
tmantido peia fundação,Cultural;cdade 

de.At»e0p,(FP9fMi»,:.:,-: 
• --Corn 	 eciedas,,HamiltOn:de it- 
janda reinVetitiOinsittirriento étransita;torn tran-
quilidade pelas mais diferentes formações  
tainda pas'siia:POrdiVersOs 9enertia'corikeu estilo 
único e "coração na ponta dos ded6S7: bintnieS.  
iemtção no Quinta itistrunieO61; o público  preen-
te Var.Poddr's'entir' de perto a beleza da sonoridade 
do bandolim interpretada 	Holanda ,que,  inch*:  . 	• 	, 	, 
"verge:fa/Oa-bet diversos prêmios, incluindo dois 

.1-1rndia,cikieur aaiiiisiétpaliotaribbasileira como 
keierentsa:re4adseka,n,arvercrs-génerot rinrsicats., 
*do •torndtii..iie.p bandolim etrhoro..E014.autor 
do '4?;;'?fit..5);ÇePt4i 
tàid, 441kiitiattizo;:l$07:03iii'edtitote&Isdiriii bk  
Paid 'Jones.  (Led  ZeOelliOi, Milton Nascimento,  Chico  
Buarque/Zeca Payoddrho e Navan: 	- 
• ;Ern  Aracaju, o guipo.sergipario.etee taifibem subi- 
rá,a6 palco da ierÈe'eiià temporada 	ifilitrita Instrul 
Triesytál, no próximo dia 4=.16:4313rasilefrissirno:. 
io4.1  f.iar.144,i)asceu,:ern.2P1?;',  eefoi•e.iFit:eikb:de 
re94*-9.ch.grp.e o tepertiSfi,c0g,grgurcies,ãrtisia'i 
do genero:OFeo,Chigiiinha Gonzaga, Pikiguinha, 
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iongiletar n 	 oithHa a testa.  no "SWadci Tip"'  
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.

marca presença . 
J 

yojç, 23 de akji,:c(.  Dia  á)'cl-ro:r*cçimo Wald I rAz e- 
ti.: 	 cla:Choro,  vedo,  finest° Naiàiitk Pi- ' e &lc° 

r )  
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Dia Nacional .40 iChoro 
celebrado eArac  

no 	ia do Choro 
:;CsDia-Nacionai cio choro é  

an  
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Igor  Gnomo retorna ao 
palco do Quinta Instrumental 

A próxima edição do projeto Quinta instrumen-
tal, realizado péla-Prefeitina de Aracaju, através da 
FrintSO CultUMI Cidade de AratajdnitCaltk tib 
cifa .2à 'de maio, irá apresentar, Pela tereeirtvei, o 
guitarrista Igõr GnOmo..0 artista, que farás Per-
tura dci.eventd; 055Siit-ntna carreira cOniiiiiitatta e 
6-revereAciadci efri-tek.;,t iti4a=iin5i,itra54e; a , 
partir 	 &417-  VaiadaaO;tere.: duvich- 
rá palco 	grandes".dOilts:da  *ski  15,ra- 
sileiraytain8itaNialcante.e-8ebel(i¡ineri, 

COin Sonbridiaeinflüenclada pettiljai*êm simbi-
ose tOrn 'a música tiraiileiraoa:vrtipb:t0trnado por  
Igor:  GnOrno:(guitarra);."-dildd Madeira Ferie*USSáo)-e  
Andre  JUMper (baixo), transita entre a .6nergia da 
rítmica ‘ africarraê imprcniisação o  jazz.  Para d'seU 
retorno ao Quinta Instrumental;  Gnomo promete: 
urn- thenv recheado come melhor do balailiekkê' 
do,samba de chula, mistçtrazig à influênCiaS:do,'ja:0  
rock,  levando 
,Pêta:têteceila*.t*.&e:Lisiligtowtistiut btOrtik7:1,," 

ta recbïe4(S*?04:,3ZraTilOgsrPii,Pãg.ért.i't-brn*'' 
uni impoWte íhçélrnvo a ffii3c& íilstríïmentaf, 
sergiPatia.-tiOtlei: muito  felt  tfuaridelulkOviiiie..40,.  
estanirnoyem:mait- uma'.edi6o;  
jab  do prbjeto e urna equipeaindaitialtitOefitté: 
sera uma noite memorável para n6ktai$,*énkzia: 
tbda:equip&da Funcaju; Sergipe' repreiTtOnnuito. 
bem: aLItenainsti-urnental• a nível riaeiona61:4Sal-

- L46.40igi,r4ioite terá continuidade tatrEalaPtels.,  
sentatá!Ye:laSOmentà do  Ow)  projéto de.Caitk • 
Cairalcantéefeetiel(ramen,  

• Çaina taVaIdante.e:Eiebe- 'arner 0  dud  Pçpme7:-
te "traieivum repertáritaiienibraYel  corn  dakor--,:iditt-
coes..autorais e ciassietSs de DommgOrnh6iite.,• •  
'Meat'  eMSeigipe é sempre uma ótima 

cia,'pcg,.$rtrata -de uma ci4;i46,:cse. ccieirod-613.  
apoio da Fundaju prodtri;e460.6.4 Malta cultura. r  
Fater,esSeAiiiiv com e..áin'i»iiPresentar.esieifibad'-»; 
projettd.iitiMeliça.ff:ëdni::$4;"-§kao det‘ieViritelkiK, 

t " 
aticajUaii67;•CóritOu'Illjêbe Kragg 

taina,e-iffoloniSta):.66;Mrfistárti;rn 
dos-mais importantes-ntirries -no 	inúsi- 
cfâ 

 
instrumental 	Jfr:trabattidV 

grandes artistas como MestritihO, Elt4a-11-arilálWer. 
-.Ar.ts0.0:44PirltP4.4iktera"tx:e",?AvataViSleski*. 
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Fun caju apresenta-rnas  tint  
edição : 	 - 

de;  Uinta  Instrumental  
OprOietokri( 	rinerttal,realizadope,la Prefeitu- 

r
1
-1:

16ti
unicrid 	 .40aNYésrda Filird&arkt  

já faz parte da anda  'des  
aracajuarieseinestaquintalfe" a (23) propõrdonoo  
pública presenteuma noite mernbidiel-  Vr- Gnomo,  
"n'a táv I

or 
Cai a cante e Bebe  Kramer  ocubaram apraca Gepe- 
rat 

 
adao com o melhor da mústcà instrumental dos-  

grandes-classicoinfiSiCa,brasileira - 
(1PeJatertSEoprflo,%jqÓrGnomotroupabriu  

co  com mOsicas autorais ,como 
, Pá na stra-dra,,I-ParticiParde üm 

P9Jet IgoMaesSe,cortruma progiatna:.  ii0bn 
24-a" publica, fez eu 	

n-tliçot1:-.e
ckge_

,-611,1„,egótt 

acarnaruae umat oca domúico Para o P0blico(a:eher :" 
jia4M:aSoyer,esSaenerdia calorosa que eu  sent'  aciUtilto 
em P.rff OfOrrientou pguitarrista EgorGnbrno. 

	
' 

OQuintlnttuergalçtambem foi Pafc'OdOiancarne&-. 
to do novo projet"CideCaina C ava cante e Bebe  Kramer,  
que artirnararn ciptibricosom ttintWertdrio repleto de 
músicas autorais e de coMpbsicões de outros grandes 
talentos rmisicais,valádiandOOlda .riikià;Ondrit; da 
músicainstrumental. 
- 	importanteexaltar uma Música raCiPta*''401-0:(1'  

merece saber que ,-tern  músicos tocacio'-es110'irtiii3c1-f  Lfrie  
mgs1.9 ei,:iYeY:a19,04am a música instrumentallgisiléiti= 
'CluantoMals,a2refeitura Municipa I d 	' ,eAraca.R4PP#esr,  
ses rn4siccOrVatsayç.Ultur,acre5ce  e mostra 50a granga  
no BrasiF' ressaItorsornnüstcoebe  Kramer. •  cr  • 

noitefoiljfialiiladicOM aVniarídOstre5MUSic 
Gnomo Caina Ca‘? 	

. - 	° gor- 

caramTeira de Mangaid-'etitéram o 	dan 	
tOr • Kra-fnerquel 

, _.Ess-afoi,da Última ediC.'60-65eMestreetani6as pe 
,que prestrgianro projeto desde o inicia-etàritSióit 

foram petajYrtneln vez, prometem voltar no 
serrfestra 	hhaØ4Úieiravezaqutecdryrtéitezi 

"volt!' /1,-.,4ua„iid/,'4?6-4s,i'a instriUrn. e_0157:1-7 
traciP.La,tgsfvêtappúblico com essei, jet 
um espatoaqbkçAorgagregar aige 
pital permitindooacess°  at  'd 
LardCalu-, 
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1-TAMI[TON.  DE HOLANDA 

.  

uma espontaneidade que 
o publico vai me fazer levar" 1  

- 3-1 

HAMILTON DE HOLANDA 010 
.
t..44n11•141446' 

PROMOVIDO PELA PREFETTURAFDE 	;sA 
CELEBRADO NA DATA DE NASCIMPÓ2b4VIES1E PIXI 

QUE POSSUI E TRANSBORDA;tNTREDEOS E.CORDAS,  
DIVERS°  PELAS:OBRAS DE GRANDESII*E§ANUSICA 
E PROMETE UMA-TROCA DE Efrimlitisgtstantotivik, 

. 	NO COMPARTILHAR DE PALt..4.  COM  1.0=.1bVtirCRUPÓ 

CÓ-DO PROJET 	INTA INSTRUMENTAL, 
' --5EM01111WM.QPE0.CHORO t' 

1AtniffiftsfóN11.0i DESCOMUNAL 
DA GAMWIT REPERTÓRIO 

MBALHOS'AUTORAIS. MAS VAIAUM 
...11C0; ADMIRADO E ADMIRADORES. 

Itr:QUE-  FARÁ FESTA EM PRAÇA POBLTCA, . 	f's • " "EA 'CAIDA 1111A onsirn ttifek 

FUNCAJU 
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; 	SAMY Ti-fiÉBAULT 

"Çonheço o  jazz  brasileiro,. bem.  corn°  sua grande 
e profunda tradição clei,#iusprt-instrument,ar." 

-.:ZNA.QUINTA-FEITA; DIA 
makoOs..mtikt0.05,0( 

- tiotrtrÈs WILLY/ NittiligV:t.  
NO EM TODA A.ERANÇA; 

•• -..05AXOFONSIA SAMY 
SEiAULTE5EtifMaNICK, 

MÓtRASIL PP 	IRA 
PARAiti.6t WoW 4:-  • 

APrrALOCSE. o 
SOFOORAOKbigttOK. 
AkripictiCOROPOTOR DE 
saISPRÓPNOS.VIDOCI1= 

• "MGIEGA EM ARACMiii  
.';';'.")NIA  A ABERT.U4 	>- 

..FERCEIRA TEMPO*14:0:::: 
QUINTA. INSTRUMENTAL 
PROJETO  QA  PREFERIRA 

REA..4.1gAD9 
I 	-•:el*VIE10 DA PliNDAÇÃO 

•C*•ULTURAttlbAREDE..  

PAPKEAS.gPM4'S.- • 
: •'fRANdSAZO 

vai -40:roLith Goduirts4, 
::.1,;E/NA PRAÇA  GENERA(  
*A00, MARCO ZEPO 
-DA CAPITAL EM FRENTE 

APONAPniliiiRÁL Di-
ARAt3VEWSA,N;;OF0f,!IST\ 

1%Nr- 

ctin orQrielis sr. vsré40:3o4.-. 

PA:NODE 

, Isb;kAsill 
• gi*Viara 
hfittafts.0As*Ablas  

.41;nisigos brasile*j-s 
S ...

VI/16011f;  
pairo e.abnegação. 
Talvez de gramida-

rple:  "Sib  6, fazer as 
eititãs,'portp,.*. elas 
itea de serem feitas, 

*tine o c1.0enyol-, 
t:ixiinento hurnano e 

4:5'artistico o exi4einaio 
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	Para -o'  show  em praça 
urna unaediçao do

,
Quinta 	r PPaaWel gtMOS 

nu-liratot.a 
 29,.as-cuas 

trstrumentar, projeto mmitdiriMadOS:
4c-ç't4r 

 atrações prometem p;ometem  gran- 
realizado Pela -Pre

'f
'etu--- n-at

•-:ia'
-AeueAracaju 

	

'D 
	des es. "Nós pre- 

raMunicipaI&Aacaju, 

-.--- 
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paramos  
um re 

 
Pert
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6

-

.  - por meio da 
Fundaçaój4LIta:Ifi:? 

 'is- variado- que traz choro 
Culwia[Cidadé 	Ara, 	;Y19)9!Packei:-; 	om_n',,_3a_dolin, Pi- 

-c 

aii'Xib caj t). •6 

 rr

- 
 r 
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.

r::v
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- tfa
.
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:-':
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jt.r ,0 x-mguin

-

ha, Ernesto N 
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 z a e , to, qUo já-faz Parte di_.destaédi,„,1i•
4
291rPta e tambem releitura de tp

i'099ados aracajoa,iEirctrpne_"6, etogu
.
tarris; mas classICo5 como Tom

no57tr'az.6pra a

-

-

Ge

i

h

4

,

;

,
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;9a

i

e
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,ut

.
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- hirAlAm de umrepe

,

r 
raEgsfedá0 no

-dia-29,&,4ra;koférenV-n:Vrc1d t5nio donossonovo-cd 
partir das 19h,0 6ii30„1eétttc;"ét :a ..t17!tt' ,aovivo_emcopacbana,' 

calFçaTri?fr:9444:*4 "6:P  i:4
4 I 	detathou  

Br;sfieo-guitarrit. r 	 ,adapre,i
:

madeira.B. 

  

gipano Saulo Ferreira. 	tu -- d 

	

crgrupo Trio Madeira 	_ra: ,?A,r4caiué,fartaatt- 	'0  show  est.  b 	n 

ca. Ett'acrnPre costumo , ressante tE a em 1 te- 
gfandestalentos da mó- dizer cioe rcartsi-0,,i6,4as 

	 Eu 	trazer  al  
Brasil composto . R 

aic-Onstrume- i 	u:'-
' aa----‘,FaPttais-tqüe tem ruilth .iglirnas canC

6Cs-  do meu 

Rah.#1do -do Bandol
como 

im 	
1114'de  musica  ins:,  bet  de lançar, eml.i.ci th vCa- 

matet.i.0-G 	lin
i -:-.Y1-1-mental COmo Aracaju. 	-  -al;  ---itt-9'''ai  

°Naives  no Ainda  may,  „ 
	envolver bastante coisa 

v
ta
i
a
o
u
t5
l0
0

0
d:

c
7
ke

c
r
o
n
r
o
da

v
s
iio
e
m
J  DS

,  , 
 xi  ...

,
,-1,
a_
d e. que-1 „:67grn.e-reasrs,a6Pigo 1_ `sreilleaicraiónaem°.uselcma fla-fsrijc:aan:barao- 

f ez  _,t u  ,, . pelar 

	

	. -°,1a  tarcambiOtentre'mús' 	- 'r 	 n 

França. 
Itália(Aystria-Ba. - 	

,- 'locais  ,:----çqiust 	-que'Vern” dis-  r r  	- - - 	- 

_jgarchité.cdrèmb..... -... .. - . -- 
outrossestados; inclu- 	-rrr''rr -rr. - , isso que o  pú7  

	

: 	
ea7- 

, aestacoLi  saw°.  .. 
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ck, 

âttã
do projeta Q<dnb Instw<  

rat  a&k*ja,.-brt.q-e,--tOrtt‘ 
bkiril±,54 
fiát:01,tá americana.2-.--;tç,;h1:.:14 
• 5-obre a gringa, -a coluna 

não  fern  urna única virgu- -  

la  a ,iPfdein41%.2.1e".0V9.-7/H 
tifkAt; 
força -de vi-
olonista, ao - contrario,

-  
mostrou ali itiess,9.-x.rpytil.:-.[:±  
quantos  paps  sé, faz.,g ma 

CY64 breve revisão 'na
discógrafla Serigy. ao lon- 

_ 

gos dos últimos-anos, é 
prova de cjneoceñrio da 

• -fritisiçjs-iiatE9pg4s.deve 

.:414.4i:/4-100.*Tt*-IRSarci 
'Rfeard&V4-00'.•*;;H: 

APIDRE TEIXEIRA 	 . 

, - 

• 

• 

' 	 - 
MOSTROU COPA QUAAtTOS P S,SE.FAZ 

- 	 UMA CANOA 

• • 	• ../!•.-1  1: 	• .1-- :•:•if 	...•• 	• 	••••••»...•••:!:-.1: 	;H:H. 	• 

•1  • • • 	 • 

••• • 	• - 

• h'  • • 	,;•••1•»••1:::.:•1 ..:•;. t.•••',•••••••••••••:•••-;••••-•-7,--;... 	•• 
• ••:••••• 	• 	• 	• • 	 ./ • 
• "%SRC: 	- 



formance, -interagindo 
com os artistas", explica. 

Para o músico sergipa-
no, émotivo de  Inuit:  or

ri

l 

jtgeaut ffic  it  11 d:tersufenfi :met:n:1:1;  e

, um pro 

licerr  zu  amç 
mental

ae  ov  dn
s
at
e
o
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c
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 musicao
pa
m 
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 •nQs utn  

.!Cumn   artista  brasileiro 

e

r;

e 

ea

s

ni
l 

 
apresentar 

 e
" tp
l projeto 
u
ur er me

a:beotsu  eel 

necessário,

5tr egr° 

sergipano, 

tiPnrh  eool  
ain-

da mais  nesse momento 

a 

 

forças são direcionadas  
histórico em que muitas 

para desvalorizaçao. 
cultura soa arte, é motivo 
de muito -alegria e prazer. 
rrn suma, muito feliz  corn  

na. Ricardo- 

°   mesic°  -Ricardo 

 

Vieira 
écompositor,violonista,ar-

raniaderePr:dutormusl-cal. No: universo da Música 
popuiar,etuoeem• diversas 
frentes de trabalho, sempre 
focado em gênerosgenui-
namente-brasileiros. 

  
sergipano

Ncentrio       atuou ao lado de grandes
artistasitas liais,emestúdi-
ospalcos,tanto como 
arranjador e diretormusi-
ca l, 

   q u an 
 

to 

	

vio ion ista. 
Ccnsprdutormusical 
gravguocDewebsérie 

 

intitulados "Xangai em  
Canting  ueros (2Q17) ao
iadodoceuta

;
urxangi.  

No mesmo anq, lançou o 
CD “Chegada,juntocom 
09aitLsta  ilioRego,  atu-
andoaindaemdiversos 
projetos como  al-cal-Odor 
e diretor musical. 

sinerg.etica ao longo-  da esta oportunidade", affr-
apresentação.  ",Ern  deter-
minado» pontos th apre-
sentação o público- tera 
Participaçao ativa na per- 
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Ira 	s atraçoes:3 
a edição e julho  Quinta ristrumental 

Violonist 

Realizado peia Prefertu- 
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epies- ra de AracejuzD or 

  M

,gelo .d

- 

 

a  

-' -' s"-a.-,Ri-e l_;a

', ,t  , 

 sonora,e
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se ia 
Funcaju (Funaacaoceiftt Vi,o

,
k çolsttunsice 

ra -de Aracaju), o'Weie,o-mista(eletfak ostica). De- -- 
Quinta ins trn 
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selta,emseae44pas,tilfre mO(Óes'ePa sa 
julto, na  P Oxima quinta -,ns:,õr,,cum meus 
feira,  die  25,3tr-haiio_do çe0tertP0ane._e7 
vidoistasergipen Rigr7.dgvic,4uotyo,de grande 
do Vieira, ar0te 1

lefê 4 4egril3ráMin  Parabe-
kaper_ra do evento é_ ri;o e-

__raçeço,  en  itoe  
urn-  dos grandes nomes bom ton,  -4 gurcaju e a 
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Quinta Instrumental de dezembro tem 
programação ampliada 

10 dez. 2019 

companiihat 111  

N últimas 

Hospital Universitário teri 

mudanças  temporaries  no  

Runde - 

Sergipe triplica produçbo  

corn  pais de 695 mil 

toneladas de cereais 

A edição de dezembro do Quinta Instrumental conta com 

novidade: programação estendida e mais atrações  

musicals.  Iniciativa da Prefeilura de Aracaju desenvolvida 

pela Fundação Cultural CiOaGe de Aracaju (Funcajd) na 

aça General Valado, no Centro, o projeto. 0 

consolidado no calendário cultural da capital sergipan2s. 

enceri a o ano COMO Festival Quinta Instrumental. 

A prog: aniaçao tere 	na próxima tárca.leira, dia 17. 
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as 17h, no CentroCultural de Aracaju, na praça General vaiadào. Para pai ticipar da Oficina,  quo sera  

realizada também ria quarta (18), os interessados devem se inscrever na Escola Oficina de Artes Valdice 

Teles — rua Vila Cristina, 354, bairro São Jose, 

Na quinlasfeira, dial 9, a programação musical do Festival Quinta Instrumental leva à General Valadào ci 

Gaita Sergipe, projeto criado para essa edição do Quinta instrumental e junta  Inds  expressivos nomes ria 

gaita em Sergipe' Júlio Rego,  corn seal  trabalho autoral,  Igor  Cortes, com clássicos da MPB instrumental: e 

Mateus Santana,  corn  a música  Blues;  alem de  Stefano Cortese,  pianista italiano formado pela universidade 

de Música de Bolonha e residente no Vale do Capao, na Bahia  

No dia 20, o Festival Quinta Instrumental tem continuidade 

com o violonista Segipano Alberto silveira, músico 

premiado que participou de profetos de renome nacional, e 

também o violinista francês  Nicolas  Krassik, referência no 

MPB e estudioso da müsica erudita e  jazz,  influenciado  odic) 

rock  que faz incursões peio onoro, samba e forró 

Para finalizar o festival, no  shade,  dia 21, o projeto 

apreserrta o sarironeiro sergipano Lucas Ciamoelo e o 

Choronas, primeiro grupo  cc °now  feminino do Brasil, 

composto de musicistas paulistas com tot-mac:a°  &Judi  

por  'am,  c saxcifonista pau2sta  {lexica,  que fez parte  co  

sexteto do extinto do Programa no  JO.  

Alam da programaéao musical, nos dias 	, 20 e 21, das  in  as 22h Festival Quinta Instrumental conta  

com o Coletivos deemoreendeciores., com programação voltada para  design!,  casucnc.mla. nooà, 

instrumentos musicais, discos 700h ,  CD's,  troca de instionmentos miasicois e muilo mais 

Fonte, PMA 
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Principal > Noticias > Cultura > 

Quinta Instrumental 
intensifica aproximação 
entre povo e cultura 
em 19 dez, 2019 20:45 CULTURA 

Evento acontece nesta quinta, 19, na Praça General Valadão (Foto: arquivo/ 
André Moreira/PMA) 

A programação musical do Festival Quinta Instrumental 

desta quinta-feira, 19, reafirma o objetivo do evento: 

aproximar o povo da cultura, seja ela local, nacional ou 

ate mesmo internacional. 0 palco montado na praça 

General Valadão recebeu na noite da quinta, nomes 

expressivos da música: Júlio Rego, com seu trabalho 

1 of 3 26/12/2019 1.7.: 



Diretor da Funcaju explica importância de de ventos 
como o Quinta Instrumental (Foto: Portal Infonet) 

uinta Instrumental intensifica aproximaçfto entre povo e cultura 	 https.11infonet.com.brinoticias/cultura/quinta-in  trumental-intensif 

autoral, igor Cortes, com clássicos da MPB instrumental, 

e Mateus Santana, com a música  Blues,  além do pianista 

italiano  Stefano Cortese.  

I

PAG:  55 	I 

Segundo o 

diretor de 

cultura e arte 

da Fundação 

Cultural Cidade 

de Aracaju 

(Funcaju), Nino 

Karvan, apesar 

do Brasil viver 

tempos difíceis em relação à falta de protagonismo da 

cultura, o município de Aracaju tem reafirmado seu 

compromisso através de festivais como este. "0 projeto 

Quinta Instrumental existe ha mais de três anos. Mesmo 

no período das vacas magras, a gente começou com 

edições pequenas", relembra. "Hoje, Aracaju esta inserida 

no circuito nacional de música instrumental", comemora. 

0 pianista  Stefano Cortese  afirma que o retorno a Aracaju 

é motivo de alegria devido à valorização que espetáculos 

como este fornecem a cultura. "Pelo trabalho que eu 

realizo, eu acho fundamental que esses eventos sejam 

parte cotidiana ou constante das atividades de um 

município", avalia. Ainda segundo o músico, a cultura não 

é somente algo que acontece dentro de um evento de 

duas horas. "Ela precisa ser metabolizada, ou seja, 

mergulhar o ouvinte em sentimentos e pensamentos", 

acredita. 

Outras atrações 

2 of 3 26/12,20191f 



0 pianista  Stefano Cortese  afirma que o retorno a 
Aracaju é motivo de alegria devido 5 valorização que 

espetáculos como este fornece à cultura (Foto: 
Portal Infonet) 

ainta Instrumental intensifica aproximação entre povo e cultura 
,rto 

https://infonet.com.brinofcias/cultura/quinta-instrumental-inten  if 

Nesta sexta-

feira, 20, o 

evento tem 

continuidade 

COM 

violonista 

sergipano 

Alberto Silveira, 

músico 

premiado que 

participou de projetos de renome nacional, e também o 

violinista francês  Nicolas  Krassik, referência no MPB e 

estudioso da música erudita e  jazz.  

Para finalizar o festival, no  proximo  sábado, dia 21, o 

projeto apresenta o sanfoneiro sergipano Lucas Campelo, 

o saxofonista paulista Derico, que fez parte do sexteto do 

extinto Programa do J6, além do grupo Chorosas. 

MG: 56  

por João Paulo  Schneider  e Verlane Estecio 
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Principal > Noticias > Cultura > 

Quinta Instrumental terá 
primeiro grupo feminino de 

choro do Brasil 
em 18 dez, 2019 16:01 

	 CULTURA 

o 
Festival 

Quinta 

0 Choronas se apresenta no sábado, 21, no Quinta 
Instrumental(Foto: Funcaju) 

Instrumental, edição especial do projeto desenvolvido 

pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural 

Cidade de Aracaju (Funcaju), trará à praga General 

Valadão, no Centro, no Ultimo dia da programação, dia 21, 

o primeiro grupo de choro composto exclusivamente por 

mulheres do Brasil: o Choronas. 

0 grupo tem 25 anos de trajetória e notabilizou-se tanto 

pela virtuosidade de suas componentes, Maicira Trevisan 

(flauta), Ana Claudia César (cavaquinho),  Paola  Picherzky 

of 3  

- 

26/12/2019 15 



uinta Instrumental Wrá primeiro grupo feminino de choro do Bras... 	https://infonet.com.brinoticias/culturequinta-instrumental-tera-pr  

i PAG:  5,8  

(violão de 7) e  Miriam  Capua (percussão), quanto pela 

incorporação de outros ritmos tipicamente brasileiros as 

suas composições, experimentando com a riqueza que a 

musica brasileira oferece. 

0 grupo foi fundado em  Sao  Paulo, em 1994, por 

musicistas com formação erudita, mas apaixonadas pelo 

choro, gênero da música popular brasileira surgido no Rio 

de Janeiro, no século XIX. A mistura dos universos 

distintos é uma preocupação constante. 

"Desde que o Choronas foi fundado nos temos a 

preocupação com a inovação, não apenas por ser o 

primeiro grupo de choro feminino, mas com a atenção a 

pesquisa, a música que a gente faz, os arranjos próprios, 

então é um estudo constante. Desde que que nos 

juntamos temos a premissa de lançar um tipo de canção 

com o nosso perfil", explica a musicista  Paola  Picherzky. 

No fundo, as composições autorais ou as versões 

rearranjadas são homenagens à própria cultura musical 

do pais, ressignificando a tradição e incorporando novos 

elementos e influências. "Seria injusto se a gente tocasse 

só um tipo de musica brasileira, pois há tanta riqueza 

musical produzida aqui. Fazemos questão de incorporar 

no nosso instrumental. Isso é muito interessante, porque 

o nosso repertório se torna muito diverso, mostrando o 

colorido da música popular brasileira", ressalta a 

musicista Ana Claudia César. 

0 grupo se apresentará em Aracaju pela primeira vez e 

traz consigo a expectativa de encontrar um público 

caloroso, que queira embarcar na miscelânea de 

sensações que as canções preparadas no repertório 

podem trazer à tona. 

A animação se da também pela oportunidade de acessar 

um local diverso, com suas próprias particularidades, 

(ID 	26/12/2019 II 
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tanto de público quanto de outros artistas que se 

apresentarão. "A diversidade e a pluralidade na musica e 

na cidadania é o que a gente mais esta precisando hoje. 

Quanto mais a gente poder mostrar, distribuir e contribuir 

com vários tipos de música, com uma grande diversidade 

de artistas, mais vamos enriquecer o que fazemos", 

destaca  Paola.  

0 festival 

Na quinta-feira, dia 19, a programação musical do Festival 

Quinta Instrumental leva à General Valadão o Gaita 

Sergipe e  Stefano Cortese,  pianista italiano formado pela 

Universidade de Musica de Bolonha. 

No dia 20, o evento tem continuidade com o violonista 

sergipano Alberto Silveira, músico premiado que 

participou de projetos de renome nacional, e também o 

violinista francês  Nicolas  Krassik, referência no MPB e 

estudioso da musica erudita e  jazz.  

Para finalizar o festival, no sábado, dia 21, o projeto 

apresenta o sanfoneiro sergipano Lucas Campelo, o 

saxofonista paulista Derico, que fez parte do sexteto cio 

extinto do Programa do  JO,  além do grupo Chorosas. 

Fonte: Funcaju 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Projeto Ocupe a Praça 

Resumo do Projeto: 0 Ocupe a Praça tem intuito de oferecer, mensalmente, a população 

aracajuana uma vida cultural coletiva, sendo palco de programações artístico-culturais, 

tendo o audiovisual como eixo-central. Tais programações extrapolam fronteiras do 

entretenimento, ao serem construídas de forma articulada, pautadas por discussões 

contemporâneas que perpassam pelo desenvolvimento e transformações no setor artistico, 

social, formação de público para a produção artistico-cultural sergipana, além de despertar o 

debate sobre direitos humanos. 

Meta Atingida: 100% 

Meta Prevista 

• 

Meta -Realizada 

11 edições realizadas Realização de 11 edições. 

Realização do Programa Residência Artística • realização do programa 

Residência Artística em 

fevereiro 

Realização de 01 edital • 1 edital realizados no 10 

trimestre 

Realização de 02 programas de Formação 

(Oficinas) 

• 02 Oficinas realizadas no 10 

trimestre 

Expectativa de público previsto 2/00 pessoas • Público médio de 7.800 pessoas 

Rua Esta'ncia, n° 39 — Bairro Centro 
CEP: 49010180 —Aracaju — Sergipe 

Tel/tax: 3179-3690 
CN.P.113.128.780/0037-02 
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urn  dos mais novos destinos do calendariodoverao aracajua-
no ja tem data mahmcla.Ou melhor,oaquedinento pare o  Car,  
naval não  sett  deapehas um dia. As quartas-feiras de fevereiro -  
dies  6, 13, 20,27 -  sea*  de festa na praça ,General Valadió. Q 
Oçupe de Vetiten5acadafletOnica, reaiddpelo NtideOde• 
Produção DIOS (NPD) Orland6Vieire, unidade da Fundação 
Cultural CidadideAtacajtt (Funcajt8, terncomo objetiv0 ofere: 
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ral coletiva comatreencit.i. 
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da praça cafirtdagspeciai- 
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Ocupe de Verão desta 
quarta-feira dialoga cm a 

música eletrônica e o  hip hop  
.EnnOuecimento cultural, piornp¡aorn*aeletrônica 

e urnrnisitaa0genero au:antic° di:4110°04w pronás-tas 
dolenteirodiatir9cypedeVerao:SiCadapetOnkca,Aue 
ic:antikarieSta quarSeira, 20,i partir daslOinÕteS-
.CdTtura-  ideA!a4U-KOPOOrojeto é realizadc4561afsniki: 
liiraMunkinal deAtaWipOrineibdp Núclet3dePrO‘na 
15190 (NRP)00and.OVieka;unidaidevinculad0P,uridarOo 
Cultural Cidade de Aracaju (Finicaa. ' 

A PracaGeheralValadao  sera  ciParende encófitros  antra  
artistas local:549Np  hop  EosapredadiSieida nieretreo-
nica. Uma dct Oripcioaisatrações éo  Di  Dtiord**prci-
:mete aumentara frequência  corn  suascria95e$S0MdVi 

• sprei na mesa mi)44001/2:da sacada do Centro Cultural* 
AIX* 	"-; - 	• 
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. 	- 
4)1:iquidifica Dialogosislessayeimaait a ternatica Terr#O-

rio  Hip Hop'.  No bate-papo,os artiAtascorni, idadossao;Wot 
Badç rapPere apresentador ser§ipadfrqueledreg*nlY ' 
• Universo cultural  corn  apenas 15 anOs'dd-* idadefe 
•oárgleijdonaciOnalnientedevido aos projetossOciaista: 
iadOs:e aJsisa-ileMSa:Piofunda à cultura do  hip  hOI:04...,-c 
ManciPnbo,Prdenteda AcisçãoSergipanadeHijiIop  
AliadospeloVersofALPVtquesurgiu em 2002„coinibbjeti7  
vode ampliaro discurSo do prOPri:O?;r:Ti-Hrrien.N:,ea S0o. 
dent

o
rodaScomunidades Pe rtfér 
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nocmoOgeneromusicaltemgarfad6e 	do 
e   den  pot!r.c.ide as suas experiénciaSnaarea. 

A opgrarnaçãotambénycontaratcins a 04bi  
des  71.1100.TOS retrat<0*.idiov.H.strnisi 0  lirátiraft.tá sç 
'EstagiOPetittnt, quefez historia na rede publicaf 
saotnaskestattitado eiceado na realfas 
perif444acip*Igel. 66 queh de mais posid4e..57,  
snagkimr4actg.p.gtAikidorivt.,*,,,,figsstrYa, 
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lItTIOS..Chtar-0)111;:i quadruhaltirn 

nu. o trid.-p-deakturra,. cum l'orro to mot)  da 

musica  der6dica. issoax, 	 alul; 

di to.  Vamos  rarer coin  que  o pia Mica t';11;r6 ;;;.; 

ibftci coal a guide', 0 ',alto do wait- lank us k ka_k  

ruis musicais  SO  demonstra  o qualiU ti Hi-ash 

;ern sti.;a  diversidade  e  essa  Jul Lola ous aflr- 

,alialtOqifeit 	o, UOCIUU'l P IS ,k 	c,in 	k: 

	

!stomeaciri, 	;I" - 

eSid611Cia, ;Artistiva pi)) 

orn o imaito di,  pr t For,: um 
. 	 . 

Lt-pectisit,; e.vptiricalLk.s e rcradi,  

e 
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.1:n*0000\6'06*pr;  des-  "lepaltdab,e-elegfdintdadek;  

' 	 e 'avaliarido-Oue a luz dos 
421;6':-"W - 	 C01/1; sta 

Atos lembram um mês do rompiment 

I 

.dintiemaii¡Ometpopolita- ' irtielenia}.de_B 4E111'04)1'161  
na 	IMP Hoii-tPOte.Pare.O-- '-xe'd-iteraen 9.1144Pneeio6 el 

earni§es dasvrtirnas, 	:e Jideres' rel!giO* otaia.eri _ . . „ „ 	„ . 	„. 
de  moradores  do  município,-  erOmemóda d9.5.-efdrnas.Per 
fizerattiinrnaçaniinhadi 	*tide 1?30,..ipertiadehrti; 

iáidt*de If.fiafii?.tiletlagErn 	lraihi. 
Alrpasclanadedia. 	Vate  setenipe4po'ao 25 de 
.APOsorna iapidaerisne- ;:larieireeurp.yeitOpteio 

AiOrnenagern  aos..  OpU 	de!Osa.e..61?i0 0  

res e veluntarioSquepaiiici- 	 t;talario.eipe a 
earn do 	o 	Oetes4(i,iirdeSjnasterais: 

• . 	. 	. 

tunep Wale eled:b610 Jos O e5eld.OSti» ot!eis.00 _ . 
-wd ea sernepepp ep•eisal ewn erifagile*Piej 

7461; sEP 
Arited 'flidea ep•waz eileur epetap!suoifeSeleA , 
itiatiacj eieidje 9 eaai apue45  essa  vied. OPied:dzeu 
;edtaias: leinitn) apeppaimp apv me*: wiviedeld eaed 
Weinisitu guol oil:10re o a Eitafr.nolaiedpvi -5T3 
ti•Sciipsa. tetien aprepeauilait:eosaisitetip.çn,esSoi. 
•elf,in.alauiekd knfebunfforcerv:aii4rapjajeengra oe5. 
TEPortl.? 	aPEI3* •Eitatk*EPO .03W FA' 
-0(100nPo/doP eePtIN op  olato-'400 infe2o-N aP lEdP 

nt*E.inkojaideP 	e adn?0,. 	td 9P saitEne 
et4apialasap !enpepOI rite/mule).  ap.o106:dg5e1o.)  
tia  Jedroo nos o woj.ILZ "Elfaketteii0 'elsau -eua) 
-iã eDuofla ePEos :oeiaA ap adroa euwelew V 

•  

WA% 3 ICABLI123 'U313043[3 

e3isntuJaill4SILLI ICR eõesd e adillk 
. 	 • 4. 

win103 moor viva 

   

14130Vd170 

Alex  Rodrigues 	ca as vitimas do desastre, 
AgCncla Brasil 	 centenasdif.peso.!ssfestio, 

• - 	• 	 ...;d0.foujiástt*icits.ej*tatr 
Atosernidifeientes;tidaiies.:..:de 641.6eSAVOst4oria7:et 

de 13rasil fernbterarri;  (intern-  giMitili4f#iiWid.pljritésõi 
. 	 . 	. 	. 

(.z),  tun  roeseOreenprniente oteoreeeeracipeoe;aeng 'P;;  
da ParragemdatulinaCer*o .doporionelictaadereidu 

• oFeijao,datVale em Brume- 	
il 

rifle (M0):..0 maior deles 	Na.eilradàda.ponteded 

. 	. 
st . 	os.tóisko de minera0o., 

.onenne/çentro:de  Brunia  trpfdgin4Sid,:is0Ovieiainal 
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Reunião define estratégias para o Ocupe 
a Praça alusivo ao aniversario de Aracaju 

Itinaireuniaer. no  Can',  
tro Cultural de Araeajb 
(CCA) delineou  õs  ponto.  
principals  para a organi-
zação da.prOdina erAino . 
do Oeutie A'Or-at:aritle:in•:-
tegraia.a.programegap 
especial de aniversário,  
da cidade de Aracaju, 
hrimehagginClera'litStc:A 
da ctO-itadViOdar/Tzged' 
Mrõl:as *e'Ahicos",i,  Artis-' 
tas Plgtitbs, .cênicos, 
MúsicoS,-Ptõdtitpres 
ttiraisi Po/tiara& estra-
tégias importantet 'Para 
transformar a praça Ge-
neral Valatião.nuni 
lho .dos maioié Movi-
mentoSteatrais e cuttu- 
vai dos anos $0: 

Realizado:pela Prefei-
tura Mirnieipaf.de:Arat.S4 
ji.41-Por Maio N&ls tle' 
Produção Digital:1(11/4111P),.-
unidade da Fundação 
auurat Cidade de Ara-
eajo, a prow:is-va.  go-  pro-
jeto 6voltar no tempo e  

.reviver't&antdO:-"Circo 
Amoras e Amores", que 
ilitha'COMO,OinOraltide-
alizador:  ciprodutdr cul- 
tural;  ITT?  

t.):!'A'S.faci'Orilá  dicer-  - 
denadora..clOaig,Gfaill  
ele.Ferreira, o "Ocupe 
Praça: Amoras e Amores', 
qbe ira aeóniecét no dia 

• 21 de''inaretri,iikiSca Me-
xer-iárn 'a aUtoestirria•da 
população r ar*cajyana; 
enatteeendtteit.Mais im 
pottahte's Morrientcistla 
tene..cultidattercil:;•116. 
INIPO ,és.ta 

mica cobtakfatiSeir.lit uii- 

do pelo seu extenso tra-
balho de 47lahoni-Ceria 
teatral de 'Araeiju,—  :partl‘ 
tipciu da reunião 
fio eóndtitor para filtrar 
os pontes mais iMpgrr 
tagitet;,;:takti-Olcrilia 
a 	produçAo • musical,: 
quonictaitéeniti;:arttstf-
ta e'cenografica:eM'ilUi  
sac)  A:épota;.: - 	" 

• Fiquei muito coriten; • 
te Poique,..pela priméka. 
vez, eStao-lernb-rando'dO 
Circo Amoras 
goe teve gUaketrigeni no 
grupo 'Raízes'. .  Corn  
proposta do :Projeto 
Ocupe ,a Praça'ser*.PbC 
Sival ressaltara Atiatitõ. 
a 'capftee.0:0*'00a0° 

irrfluencefadri:pela .'içao 
que nasceubeira , o 
Mar, no bairro Coroa do 
Meie, rater/threw .:lorge 

• 
iTetrcb:fignre-

rroS- tra prelito  

urna reeleitura da efer- 
Veseencia '.do 	Cireo 
Anioras e ArnOresli °Va-
rhos agregar elementos 

.ao preexistente. A inten-
ção é linkar aspinhas  

:le  rrib,raoças. 
trazer a toncejoOlo ceni-
ca de forma leVe e Prati-
ca"; retaiou. 

No • âmbito musical, 
bandaS. sergipanas como 
'Cidade Dormitório', 'Co-
rações Partidos', 'Donair 
é 'Mestre Madruguinha' 
forart cbilvidadas a inte-
grar e:anitar a programa-
çAddoOeupe a Praça. Du-
rantee reuniao, foram se-
lecitirtadaS algumas das 
Canções . que irao contpdr 
o repertório no dia do 
evento. 0 intuito é apre-
sen r sucessos da  must-
ca sergiPana da época e 
musicas de artistas de eX-
Pressíti'hacii*hat como 

' eAo.au.- 
.;torai-tk'aidá 

cat, • eicibiçao'Ve :docu-
Mentario eintenso bate 
10,300 no tigiiiclifica Diã- 
logos' 	de celebrar 
o aniversário dearacajo  

or  meio da ño5sa  pro:,  
‘" 

.fdrgeL4rtsde.4nialho, 

autor  cultural, Unified- OW? 
;; p.4. 
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Ocupe a Praça contará com apresentação 
teatral em homenagem ao  dithers-Arlo  de Aracaju 

Destfi terça-feira, 19;  -c¡FcindaNY, e'ateritece no 
está sendo realizada a  off-  --teatriS João Costa, 16CA=  

ea  apara cOm— 	 CultUral  chid  de t tr 	- 
Posição • do esPétáculo de Aracaju -(CCA).' 
"COMO surgiu o Amom e Jorge Uns, diretor e  fun-
Amores",  urn  preparativo dador do iCirto"Amoras e 
que Ira compor a pidgra- Amores' revelou   qua',  no 
rnação da próxima edição  proximo  dia 27,-irá propor 
do projeto 'Ocupe a Pra- urna viverreia ateMpotal 
cal  Sped&  ao'aniVertário do projeto cultural sergi: 
deAracaju; que acontece - Pano que, tia década 
na próxima  gnarl-a-kink  130; foi ápice Para  o  desert-
27. 0 curse, ministrado volvimento da cena'cui-. 
pelo produtor cultnral tural-artistica-  alaCajuaria. 
Jorge Uns, é urna  promo- -"Poi  meio de  urn  'Esque2  
tee  da Prefeitura de Ara- te,peçateatralauta  cons-
caju, através do NI:idea-de traída  ern torn  de humor, 
Produção Digital (1\1P0) trangra ."relarerrie 

tintdeciei,i:imente-dekbda  Luna  geraj 
virretriada*Tandanattil-;i5-0b,irialni-peiteittt.iSarai 
total Cidade de Aracaju tapitat O ibtuito é traba- 

ihar com as emoções, as 
ideias deles, a ponto cle 
lava-1os a mergulhar nas 
suas proprias emoções e 
contar suas historias'', co-
mentou. 

A estudante de Jornalis-
mo  Stephanie  Taynah Me-
nezes participou da ofici-
na e declarou que ia teve 
contato com cursos volta-
dos para o teatro, mas esse 
do "Amoras e Amores" foi 
especial. "Esse projeto me 
deu a oportunidade de 
conhecer essa historia. E, 
sem dúvidas, estou ansio-
sa, porque e algo nova 
para mim,- apresentar-me 

•„,lilpia'1#441-149avabêrtO‘  
ern  que não estou acoStul  

niada, para contar essa lin-
da história', disse  

Isaias  Lima de Alcânta-
ra cursa o 10 ano do Ensi- 
no 	e também par- 
ticipou da oficina O estu-
dante falou sobre a sua 
experiência com o teatro 
e a sua expectativa para o 
dia da apresentação. De-
finitivamente, já conhe-
cendo Jorge Uns e senti-
do esse espaco, desejo 
sair daqui com novas ex-
periências, e espero Termi-
nar com a ânsia de ter 
urna formação de teatro 
profissional", concluiu. 
curso 'Amoras e Amores' 
é gratuito e vai até o dia 
22 de março. 
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,aioefeetdeecepróofidlgua-u,deptigaait" tralp(SparP159 °c0mrriandposiclÇa;do es",.  gee  ' 	e  Amur 

 Lins. 0 
- dio "tom 	

du-tor 
 culturald Araca;11,. 

6:surgiu Amoras  	Jorge 	• - seth 
espetau 

ministrado pelo Projfeituta e  
m jtepara4va da  torso e 	

.4 dação 	
maçao esP 

•., 	,..- 

nil-65765 da.•?ull  - c 	or  4 progra Th aça: . Amoras e i 

ade de Aracaju 
-- , -a), faracurUP ,tcupe a 

crk'5,-'1 •e< ' na  prat? 

al  dó 
(Fpcsi , tia,eidadel,v i: 

dia. 27 de 111,41Ç°' - 
aniveiSitT 	t f-C•zatkie Jto - 
General  Vain'  _ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Centro Cultural de Aracaju - Sala Valmir Vieira 

Mostras/Exibições 

Meta:;Realizada  

• Exibição de Videoclipes; 

• Lançamento do curta Olhos de Fogo, direção de Jade 

Moraes; 

10 Trimestre • Exibição de Estação Cidadania, TV Aperipd; 

• Exibição do documentário Amoras e Amores, produzido pelo 

NPD; 

• 48  Mostra de Cinema Negro de Sergipe; 

• Lançamento de 'Cálice", direção de Ana  Celia  

2°Trimestre e Documentário "Porque não se fala em Manoel Bomfim", de 

Carlos Pronzato 

• Exibição de  video  sobre Véio, inédito no Brasil, produzido 

pela Fundação  Cartier  para a exposição Histoire de Voir 

(Paris, 2012), além de  videos  que compuseram a exposição 

no  !tail  Cultural, Veio a Imaginação da Madeira'. 

3° Trimestre e Mostra de Cinema do Brasil 

• Exibição documentário independente produzido pela  The  

Baggios, intitulado "Brutown" 

• Lançamento do  Doc  "Elas Sim" 

• Exibição de "Apneia" Melhor Filme Gramado 2019 Direção  

Carol  Sakura e Walkir Fernandes 

• Exibição de "Rezou a Família e Foi ao Cinema" Produção 

NPD Orlando Vieira 2011 

4° Trimestre 
• Lançamento do filme Epigres, Resultado da Oficina 

"Re)slização e 	Cinema", ministrada pelo premiado cineasta 

/ 
......-----;--... 

Rua Estância, n' 39 - Bairro Centro 
CEP: 49010180 - Aracaju - Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.1 13.128.780/0037-02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Anderson  Craveiro, promovida pela FUNCAJU, por meio do 

Núcleo de Produção Digital. 

• Lançamento do Clipe Oficial "Silêncio", videoclipe exclusivo 

da faixa "Silêncio, composição que a cantora Héloa assina 

com Luedji  Luna  

• Cine Sugestão — Educação Permanente da saúde 

provocada com Arte, com apresentação dos documentários: 

Hotel da Loucura,Nadir da Mussuca, 0 Brilho dos Meus 

Olhos, Consultório na Rua, Os Anjos da Meia Praga, Um 

4° Trimestre 

	

	 corpo Manifesto, 0 SlIêncio dos Homens, Temática de 

Prevenção ao suicídio e valorização da vida. 

• SERCINE -Festival Sergipe de Audiovisual com as mostras: 

Mostra Nacional de Cinema Universitário, Mostra 

Competitiva Nordestina e Mostra Nacional de curtas 

Metragens 

Rua Estância,  if  39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.I 13128,780/0037-02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Centro Cultural de Aracaju - Museu Viana de Assis 

Exposições 

Meta Realizada  

1° Trimestre 

• Exposição "A  Africa  está em nos", quantidade de visitantes 

- 972 

• Exposição" De tabaroa Vestida de Chita A Cidade", 

quantidade de visitantes - 1.666 

• Exposição "A Magia do Carnaval", quantidade de visitantes 

- 447 

2°Trimestre 

• Exposição "Olhares em Aracaju", quantidade de visitantes - 

966 

3° Trimestre • Exposição "Arte Kokife" - quantidade de visitantes - 1358 

• Exposição "Manifestações populares em Sergipe", 

• quantidade de visitantes - 584 

• Exposição "Primavera dos Museus" , quantidade de 

visitantes - 1209 

4° Trimestre • Exposição "Corpos Híbridos", quantidade de visitantes - 

2356 

Quantidade 

de Visitantes 

9.928 

Rua Estância, n°  39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.1 13.128.780/0037-02 
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HiSTORIA DA CAPITAL 

Centro cultural de Aracaju abre exposição 
Importante espaço' le to-

-,mento e disseminação da 
•iltura sergipana, o Centro  

—suit-Mil de Atacajti, anida; 
de Viticulida à Fundaçãó,  
Cultural Cidade de "Arapaja 
(guncija), inaugura. 4,  ex;  

• posição "De tibittm vestida 
de chita á cidade encantada 
- Uni passeio pela história 
de Aracaju", instalada no 
MusetrViarfailk-AssiSamos-

ttra foi aberta cktrern, 29, e 
freaká atsPc4fv#4kat:0 março' 

• 

Pela primeira vez Mau-
gurada no Centro Cultural 
de Amplu,. a.  exposit*  tfará 

:-illisteifia4eite,  qua,  era um 
:.'petftienePovoado e se tornou 

uma belWiina Cidade, :Pas-
sando- de "tatlioa •VeStida de  

Chita" à "cidade encantada". 
.AtrArfsdelanners com fotos e 
textos explicativos, alem de  urn  

• mapa de 1919, documentos e 
objetos lizatios aos primeiros 
100 photda capital aracajua-
na; a mostra espera receber 
muitos visitantes sergipanos,  
Alert'  de turistas. 

ttiristribloga do Centro 
cpingai,  quinine  Hman 
responsável pela exposição, 

,Çonte-ork sobre a escolha do 
tt-geji..i.ileisa nova mostra. 
• 

 
"Há-um grande interesse dos  
*Ratites  dp Centro em não 
só conhecer a cultural local, 
mat também a história da 

principalmente 
que mão nritoniram um 

"pàço.4ue "trir.e'destp temi 
cor explica.—. 

Segundo  Christine,  já  mute  
ima espaço. na Centro Cultural 

'-de Araerajix,kke conta sobre 
iocriàbisAiia;tlitaktfaend.a 

:da taiiital;_e:.e.SiáJMMos" 
'tvirá -pare compliniebtai 
mos aqui a Sala Documental.  

'Vas,  A Mostra irá attier 'todo 
desenvolvimento 'e as mu-

4danças ocorridas no cenário 
!::tirbanval:eineetritheiro

O  

	cen- 
e....teniri:acirsletatti; 

toiiiiiISOS.de  Ara-
caju estirloc=ili4Adri'im praça 

,.4.00Xesalmaiacia9, antiga.AlfAn.-
..At :etai Marco zero da capital. 

o de terça a sexta, das 
AM e aos sábados, das 

AO a:13h. As escotas podem 
ii0d,WfAtS 4ti-Aires do mi-

. ,:(7)).3214538.7.'.0  aces-
:4440 é grituito. 
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CLIPPING 

tinportante. es paço de, guractatnoCflta-CultuT isrismotoga:fcd&.Cen- 	-..-Calftii-at. de Aracaju 
fdmentd,e 	 iatde AraEua exposiçcio Cultarat.-Cliflqine 	 sobre toda a 
da bitura sergipana, a trará a historia deste-qUe mann, re&pcmsvet peb thistórfa da transferência 
Centro Cultural de 	 da;:qoal?. e:es'sa:exPosi- 
ju,:tirnidade'yfn'n.illada 	4.0ft :'4","..»06i(5.0, 4114.,****,..le-s0;lita',  dfij.:iefna .dessa çity•fyiyá:•13.áit:co-tpogryin- 
fundà0".b Cultural Cidatie'-.. »-4i*4:-"S440;1)iSand6 de. 	 Lim tar:  "Temos aqui a Sala Do- 
de Arac.aiu. 	mau- tabaroã vestida de chita 	 cuinentai Mas, a mostra 
gura a-*Posit•adttg;liá:  •à 'cidade encantada". • iani-ei-dOrOriiSfirO'46 itt'kitiai•er'todii- 6-de5nvol- 
barOa 'vestida d4 	APat.(10*.hifiti&s com 	 'a•a' 'Müdlancaa 
cidade encotadO 	 "c..br'_-orridi. 66 cenatía itrpa- 
pa sseio jaela*.trárti'dfr Ea-1,4i-rïd'éOthibat4.;-10:4R1144104:dif:•pifin4fat'" :40::aite•Ids'0,15rinieird'een- 

' Aracaju", 	 ':•:'dO(Orri*nt.7.?'‘Iijeibt 	 acrescenta. 
Museu Via na twAsgïii:A g4dosi.Os'iafitheirOi :tba •encarttrámom espaço 	O çéntr6. Cultural de 
mostra'sera"66erta 	 iqOttiSata- tocalitdo na 

nia';'0'n't&liia".*peraire"±e- p481k6":„4-fi$2,:i'• 	pt:ga':&eiatal-  Valadão,  
Porgy&  afeTreri*o-.- 	ber-mirite*VisifarttOs- r- j-SeddOao.t11çistina, ja antiga AltaliCle.6k.  &tart°  

Pela pflmeira vez inati2  6iOarib;::•atétfrijde turistas. eidsie  Aim  espaço ñc Cên- 2&o da capital. - 

- 	. 
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Luz nova no Centro deAracaju 
Rion Se:rites 

tiansantos•Pjormikiodig-6e.Comtr 

.centro  historic°  de,. . 
ra.caiii .. ' .eSteve..;: 

_mértgithadil em' 
sonti??as•dtitant'fA:iiiiid 
tempo; entregue a tuft:16,6i,, ..... _ ... . ,. ....„ 
quanto,050. pre:silt-KS ,..3 • 	• / t, 	t 	- 
é assim eincOlc3i tóiki.°1  - 

. quadrado tck. •Piock  tit  ..._ 
1040 1?&tità acoil54ifiiiiii? 
fziem ailarna0a ridlie;iiiii:.:. 

lemp.-Si-Oitilitni6:116:. AS 
. -ittairficion'déSertaSH 
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FLACAJU  

CL IPA GEM 

DATA 
— - 

I JORNAL COLUNA 

Centro Cultural de Aracaju 
recebe o Ill Fdrum Sergipano 
de Culhwa Indígena 

..:;O ill Fórynl,*.gipapo de C.iiii.ura Indkenkaoa . 
nestas quinth, 11 ese).tfelfe,-.:12; hOteritrà 

. himl ii•Arac4jii, localizado ria Stkii General 
ao 
. e..teritib,S-tirria.r6lizaCácr- da fundação Cultural , 	_ 	. 

:CrdadecleAracarjf:ffuricaj9);eM.-parcelia Corn:a:Ks-
sodação Naional-deiklisfgria de Sergipe(Ns:Willi/ 

Atëav4% de:Patettra‘Ciebatet e documentários o  
forum  reunira estudantes, 5014eisttries, pesquisado-
ret e membros.  de comunidades  in  igenas para 
.

dis-
cuti r os desafios enfrentados por esses povos no 
atbal cenftrio'pOlftit6 brdsiiefra  • 	• 

Destacando a importância do diálogo entre mdi-
genas e•não-indigepas, o encontro pretende difisn-
dir o conhecimento acerca dos desafios atuisr'n-

.lireritadóh'Pelos'indigen.as, e'apontar meios paraftu-
PiMCOO do desrespeito a ciiltura, para a garantia 
eltaditeifias dos 	 • 

	

. 	. 
4‘s.instriCões-Oadem,ser realizadas, M .4 quinta-fei-

ra, atrav.es  do .erriakcetitro.coltural@aracaju:se. 
govbr Ou 'Preientialmente,' no Centro Cultura( de 
Ar4aju'. Mais informações airaieS do telefone (S) 
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Prefeitura ele Aracaju -  Site  t.-• 	X 

Si ••• 	str  aracaju.se.gov.br  

Culn,ea 

Exposição Corpos Híbridos atinge recorde de visitação no 

Centro Cultural de Aracaju 

imagens Slims HoWefts 

sOlint9 Prefeitura fomenta reformulaçáo 

dos proretospeclagágicos das escolas 

municipais 

• tartan,  • Ounta Instrumental de dezembro  

tern  programação ampliada pela Preferkia 

litn7J19 CanATE: abertura do Natai 

Burninado daOtla da At alai&  

wives Mips  à população: serviços da 

Ernurb (TapaBuraco) 

P.? ;Sr 	7 ttfitC(  

Não foi possível 
conectar 

O Firefox nio conseguiu 

estabeleceruma  coned°  com o 

servidor va.soundcloud.com. 

• Este 5iti pode estar 

tEn11.9P.ria0A11:21Q1:,7i 	4!: 211. 



xros 
TIPO SETh 

>1  

cc  alunos de  Design  Gráfico esta exposto no Centro Cultura... 	https://infonet.com.br/entretenimento/projeto-de  

Classificados Contato Assinante oWebmail f str co g 

gipe 

Principal > Entretenimento > Agenda > 

Projeto de alunos de  
Design  Gráfico está 
exposto no Centro Cultural 
em 17 dez, 2019 11:07 
	

AGENDA CULTURA ENTRETENIMENTO 

Foi iniciada 

hoje no Centro 

de Cultural de 

Aracaju, e 

segue até o dia 

21, com horário 

de visitação 

das 9h As 17h, 

a exposição 

TIPO 

SERGIPANO,  

urn  projeto dos 

alunos de graduação em  Design  Gráfico da Universidade 

Federal de Sergipe (DAVD — UFS), que resultou em  urn  

livro com mesmo nome. 

0 projeto é fruto de anseios motivados da necessidade de 

um meio que promovesse a usabilidade pela comunidade 

dos projetos produzidos pelos discentes, tendo como Plvauclace•Tv-nc. 

26/12/2019 15:f 



jeto de alunos de  Design  Gráfico está exposto no Centro Cultura... 	https://infonet.com.brientretenimento/projeto-de-alunos-de-design-.  

Ir 
referência a identidade local dos projetos tipográficos 

apresentados. 

"Trabalhamos representação e reconhecimento para 

criação dos glifos, possibilitando a percepção de 

pertencimento" à cultura sergipana, provocando 

identificação, passo necessário de apropriação e 

posterior utilização pela comunidade interna e externa 

aos limites da universidade", explica a professora. Msc  

Isabela  Ewerton, docente responsável pela discipline de 

Tipografia Digital_ 

O projeto ainda contou com a competência da profa. Dra. 

Germana Araújo na adequação das fontes para um livro, a 

orientação do  prof.  Msc. Márcio Rabelo para construção 

do  site  e do o  prof. Dr.  Luis Américo Bonfim 

representando a coordenação do Departamento de Artes 

Visuais e  Design  — DAVD. 

A escolha da equipe de produção criativa teve seu recorte 

no gênero motivado pelo desequilíbrio entre o número 

superior de homens em relação ao número de mulheres 

absorvidos pelo mercado criativo de Sergipe. Integraram- 

se seis alunas de  Design: Mariana  Rocha, Bruna Mainara, 

Barbara Idalino, Cryslane Isnaele,  Ellen  Pereira C. Cruz e 

Theylane M. Souza Melo. Indiretamente o projeto 

contemplou 21 alunos responsáveis pela criação das 

tipografias originais com o tema Sergipe. 

Fonte: Divulgação  

of 3 	 26/1212019 15: 
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Últimas  Whig 

I tetotrza • Interenções no entomo  Sao  

I fundamentals pars  eleitos da obra da 

i Eucildes Figueredo 

1 14/01/20 inveglaienios mentoram 	- 

I infraestrutura e condições de ensino dos 

escolas municpats 
,. 

1 13101/20 • Cataoeco. confira a programaçáo 

1  desta terço.fela, 14 
i 
i 
: 13/01120 - Recoeamento asfiltico: vias em 

i obras  continuer corn  Interdições nesta 

? lerga-feira,14 

ilD ?Melt,. a tie Are, . a .;(...,tn. coup 

1119 ACidade — 	 CC 

isis 

-,..1,,,,.,iii• 

SPCretailas 	Empresas e Fonda05es , Agência de Noticias 
	

Serviços 	1V PMA 	Contatos 	f 	 are q 
.„ 

Imagens cultura 

História da umbanda é tema de exposição em meta no Centro 
Cultural de Aracaju 

rv.1:0 	07h30 

Prii a celabrar os 11: anos da umbanda, o Centro Cultural de Aracolu apresota ao 

a panii desta  quints-tetra, 9, "A histbria da  la  nbanda: uma religrâo genuine:lief*: brasileira' . 

erposiflo gue  (ream  cartaz ale o presinto :ha i de fevereiro.  

-Enka  fotografias e textos, a mostra 4 composta  pot  seis painéis  quo  abordam,  an order)**  

, oriolOgica, o surgimento a Umbanda desde c seu surgimento ao  psis.  era 1908. passando 

pelo crescimento &is manifestasito religiosa e  setts  desahos, para lazer o  visits rte  refletir  

Ware  intolerância 

A  curadoria da  eepslqâo â do Centro deuntanna Cebtelo 1' • coma cr::n e  apoio da  

ruivraç60 (Made de AMC* (Amapa), rasp/Ai:AM 	 Laura! 

A !nostril node so tsitada de segunds s  sesta-ferra,  des 911 as 1711. 0 Cemni Cvli or A 

;01.0i1Z0C10 nu ¡vac; rJenerai Valadan. no Cony: 

• • • 

C íü'rt Jnu  on  
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FUNtailita  

CAPPING 

DATA  VEICULO COLUNA 

ma° d 0 dun. OS•0 1, •eici 

tcentro  guttural  de Aracaju bate recorde deOsitontesSuristas em 2018 
ç.9rp.. quatro,  axles  de tu positivo. As no,ssastvir .01/66i4:reâlizad6S 'pglo,.  land°  Vieira; dfazielle Fer- 

histAriat mais:aé.àa trio ....sitas mantiveram 	PUblitt'eftel.,116 que utIr 	' 
visitas recebidas o'd6ntro 	anos ante)» 	.ià - I  at 	 Dono de"umaexcelente 

. 	 . 

Cultural deAriCajd• tintda,•-• SegUit‘s, inclusive, aru, 	- ' 	 atirstite -esbriOrização o 
de adinioistradaPele-iEunt.. , mentbilii:uma porcenE=. 	 - Teatro-João Costa .6 outro 
dação Cultural Cidade Ale fagern significativa as vi- Instalado no Cntro  Cut  lôcal cjcie acomoda bem 
Aracaju (Funcaju), é  Lim  sitaçOet. C•cit6  !sic), 	tu(aldeJcacju,oNPÓOV.  44:01,.visita Otentrotultu- 
dos  principals  espaços de MenfornOs tarribern as f.e1; 	 Toca- 	capacidade para 
valorização e disserriina:. taçOétentreesse aparelho d6s.',€16:aisãOetrcictilir tE.,:1410-pessoas, o espaço  re-
cão da  culture  earteter- ; importante qne e o Cerit...'Caii.:411iiitatfrOtiatraves CePaona eventos de parcel-
gipana. Em 2018,  comp-  tr6:ttilairil 0 a sociedade _ dO:\aildfirtinalZifiaindo ros artistas 'e entidades;  
redo  a anos anteriores,.as aracajtiane, explicou o.T•a'inCia  Meg'  VisitanteS'Pata g4iii de programações pre,- 
visikeções de turistas 	, Coordenador do Ceri3O,,cilz‘lbl-es-paçO publico EM Iirias"datundju.,a exempla 
cionals. cresceram cerca.. Cultural, MOO [as. 	2018, Os priptipWproje- ati_PrOjeto 	Instru- 
de 17%, mostrando como 	Para atrair visitantes o tos foram focado no eixo iaentai, que apresentaa 
o 'Centro Cultural i(èm Se Cerinittiltúral.traz  diver-  - de forhiãçãbt*O4S'cUrr.,f 	Zyitédia de visitantes. 
tornando cada yeiferiais  sat,  -.P-rdgiarnações j:kbt: sos,pfert-ÉclOt: jigla ação 	— 'atividades apoiadas 
reconhecido 66 pais  Tam-  ..ifteloClo Teatro  Mk)  057 	 pelo Centro Cultural e. Oue, 
bern,teve significativo 	'taido  Wale()  de PrOclúção projeto.'irno,tântis.s1mo em 1018, tainiiern lotaram 
Mento no índice de visita- DigitalOrtandb, 	 Ocupe àe.çque  lo  o 'espaço fatirn.La  'Nolte  
ção da população local,:r...(Opooy),e,dets:Salas.de-: mentpi&14ãd cultu-. 4iainciS do A44..kmaterná- 

	

. sergipana e- aracatuao*:.:,Oficinas e Exposiçoes, *g/4602.6i 	 »0 *i em nOslt:foll:Xire 

	

"0 ano de 2018 foi-fnui- :áf106.:*,16.tiitos oujros  den-adore d 	• bic.: da Consciência NeÍgrat: 

AV 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

EDITAIS E PRÊMIOS DE FOMENTO À ARTE E CULTURA 

Rua Estância, n' 39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.14.P.113.178.780/13037-02 



Meta Prevista 

3.8  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Programa de Fomento à Arte e Cultura 

A ação apresenta um conjunto de atividades que visam proporcionar à população de 

Aracaju, possibilidades de diálogo e apreciação à produção e linguagens artístico culturais 

diversificadas, com foco na formação de público. Proporcionar, também, oportunidades de 

criação, desenvolvimento, fomento e difusão da cadeia produtiva aracajuana. 

Para 2019, entendemos que o Fomento Artístico Cultural é o principal elemento 

estratégico para o desenvolvimento das políticas públicas de Cultura em Aracaju, onde um 

conjunto de editais e prêmios para a Cultura a Funcaju o seu papel estratégico no 

desenvolvimento de uma cidade inteligente, Humana e Criativa. 

Meta Atingida: 75% da meta atingida 

Rua Estencia, n°  39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 
Tel/fax: 3179-3690 

C.N.P.1 13.128.780/0037-02 



 

!MG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

Projeto: Editais de Fomento â Arte e Cultura 

Resumo do projeto:. Lançamento de 12 editais ao longo do ano, sendo: 

1. Edital de Mobilidade; 

2. Edital Demandas Espontâneas 

3. Edital Quinta Instrumental; 

4. Edital Sala) dos Novos; 

5. Prêmios Marcelo Déda de roteiros 

6. Edital Oficinas Culturais 

7. Prêmio Mário Jorge de poesia 

8. Edital Salão de Fotografia 

9. Edital de Ocupação Museu Viana de Assis 

10. Edital de Credenciamento da Escola Oficina de Artes Valdice Teles 

11. Edital de Credenciamento Ocupe a Praça 

12. Edital de Oficinas de Audiovisual 

Início Previsto: 07/01/19 Inicio Realizado: 15/03/19 

Término Previsto: 26/11/19 Término Realizado: 	26/11/19 

Meta atingida: 75% executada 

 

Ações Realizadas 

 

1. Edital de Mobilidade; 1. Edital de Demandas 

2. Edital Demandas Espontâneas Espontâneas 

3. Edital Quinta Instrumental; 2. Edital Quinta Instrumental 

4. Edital Salão dos Novos; 3. Edital Salão dos Novos 

5. Prêmios Marcelo Déda de roteiros 4. Edital de Oficinas Culturais 

6. Edital Oficinas Culturais 5, Prêmios Marcelo Déda de 

7. Prêmio Mário Jorge de poesia roteiros 

8. Edital Salão de Fotografia 6. Prêmio Mario Jorge de 

9. Edital de Ocupação Museu Viana de Poesia 

Assis 7. Edital Salão de Fotografia 

Rua Estância, n' 39— Bairro Centro 
CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.J 13.128.780/0037-02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 

10. Edital de Credenciamento da Escola 

Oficina de Artes Valdice Teles 

11. Edital de Credenciamento Ocupe a Praga 

12. Edital de Oficinas de Audiovisual 

8. Edital de Credenciamento da 

Escola Oficina de Artes 

Valdice Teles 

9. Edital de Oficinas de 

Audiovisual 

  

Rua Estáncia, ;' 39 — Bairro Centro 

CEP: 49010180— Aracaju — Sergipe 

Tel/fax: 3179-3690 
C.N.P.1 13.128.780/0037-02 
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Abertas as inscrições para. o Salão dos Novos 
. 	r, 

	

.,..,,:i. 	 , 	7 ,r-r,é . -- 	emdo, ju) está Cona-is.-ditsaiçoes 	: 0 .edital dê sele4ao g .pregocludas per.  artistas 
. 

dar sUriaiicia... 	Ideal ao  qua  abestas:Para'.01.---edigiio do ,..  !raid**  tiç-statir taiity.:(14.*:0. participaram de 
e •' a". Essa-11;W.Ci 6 do  Sarno  dos NovoshOO,Galerig .:-,  .-I7, t: -ve-  dt-rto's. .464c -4..- 11,i  ,exposições idivi- 
PinM  iSfig.44',.:Ordcatu-  . de Arte Alvaro SantOs. 	, 7i• - 00 :***01;10,kigw ..<00.-,,,::,:-  -, -:' ' ,:*Evw.ret:ptitelicos 
rista Erailiáno?c4kanti, O .. A mostra  'Sam  osseleCio- soii,zi.j41.gado.417iXicititlid.0 . ,Anifili 	u4pit...alguéin  
Di  Calvacatut ::considerado I nados, que será realizada de. -kg-Wait-Si-4a . ,..,;",...., - . --' 

P.i: 	

',ititttnis:edi-. 

um doi:primeiros140tores 28 de..hiantO129' de abril; ' esiditgliitoit 	'. '-';ç?tt-iiesTifii 'Stifil-1.dos NOvos. 
a abordartemaSzdkailtura buscaidentagar.efitteliinO: 7ildiiiffilikil:7 ` 	;'ivierlOtes de  Winos pa- 
brasileira e os temas sneials vos SeldigS. dai artes P.I4Stk, 11.04..0:Ciinsist$4":da _ dein participar, desde que  
ammo  o samba, os operários cas do estadO,PoSsifiditande _ Proposta. No ato .4? .in -  ,;.autorizados pelos pais ou 
e as festas populares. E com maior visibilidarla,0eMtaljá - criç-ko,.. 6 artista creveráT:*sponiável. A Galeria de 

_ essa prerniSsa‘, e.  com  intui- foilançado e_as IntigtioSesto- -: selecionar duas ,obras de Artes  AdV4ro. Santos fica 
i de valotifar os artistas  &miser  feita.s:  a0-  C.p.clia.8-de sn'.autoria:.:ein forma delocilizada na praça   . 	.. 	_ Ohm- 

plásticos sergipanos, que. a marçO,:notMap*Ctilimal. de desenho, pinttira;:gravuta, pio Campos, rio Centro da 
Prefeitura de Aracaju, atra- Aracaju. As obras vencedoras: instalação, tapeçaria .o.ii capital'. Para mais infor- 
yes  ...Om  Fundação Cultural seatoittairPèradas ao acervo;.;  qualquer quito suporte 	mações o contato é (79) 
Cidade de Aracaju  (Fuca-  da-ialatittatiè : - - . - - 1-; --7A's lia0a.146"pédem ser 3211-3695. 
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- 
Funcaps abre inscrições para a 
27a edição do Salão dos Novos 

• 'Criar 6, acime.detugo, dar su6Sifincia ideal ao que 
exfstet. Essa* citaeão,edi, piritori ifuStrador e caritatik: 
ristiarttinanOtal:falcanti, o ifortalvátáriti,•*„ sidera-
do utçr dos primeiros pintoreSa abordargrr*da 
culq4f*.litasileira.e os;ternas'sociais cOrtiOXOlataa, 
os operatioSi e as festas populares. t-tiOirliess-a../pfe, , 	 , 	, 
missa, e  corm  intuito de- valorizar oS;arditasplásticos 
sergpanosque-â Prefeitura de Aikajr.Catfavers-da 

; Fundação OlturafCridacie de Aiacalultiiittaja abre 
as inscrições, nesta tOlta-feira,4 8; daatNedição do  Sa-
lo  dias Ntovos, na Galena de ArtelOartcSantos.,. 'T 

A mostra com os selecionados,rcirie'serkiealizada 
de 28 de março a 29 de abril, busca identifieir e reve-
lar ndvoitafentbSdas artes plasticas do eititito, pos-
sibilitando maior visibilidade. O edital já foi lnçádo e 
as inscrições paclerri.Se_r,feital-,atkd  Ilia  8 de rriko, 
no Mapa CultUraf de-Arataftf„WSnas:40,rfeedoras.:.; 
serao idoktigiada$ aO:acervO dWiialefia'•de,*te 

O editatif*:Seieção e premiacaOdistaea-tiMOem 
Os eeqtrisitos'que-serao avaliados pela cornissagiul-
gadora, incluindo tcriatividade, inovação 64t.i<Ca, 
originalidade, dorninio da técnica escolhida e,4Sis-

:tência da proposta. No ato da insCrigao; attisYr.tre-
'imsiseleciOriat'drias Cobras do sua autoriaai*Sdria 
de desenhkipintura,:gravura, instalaçao;:taperlaty 
qualquer oi,ktrosupctte. , 
..;AS Vagais.646154cf4M-ser preenchidas  pot  artiS ,1 
que já participaram de outras exposições individdals;-
serVidores públicos municipais ou por atguéro,;06-
Miadciern'oUtkastediçõe.s do Salao dos NovWMfino-
res de18,.anpsakcjImparticipa,O,00dXqttOadriza-
dos perOstaii:tirtyltesiii***Ati4t0a:de¡AtteS„Al-
vat' Sa'npriçaDllnipio 
no:.cii0i4a1 4'8-atittOt , 	- 
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Funcaju lança editais para participação nos 
projetos culturais e artísticos de Aracaju 

investir e apoiar a cultu-
ra local é mais um passo 
para tornar Aracaju tuna 
cidade inteligente, humana 
e criativa. E seguindb por 
esse caminho que a Prefei-
tura Municipal deAracaju. 
(PMA), através da.fundação 
CUItural Cidade de Aracaju 
(Funcaju), teM buscado 
democratização do acesso 
a cultura, oferecendo mei-
os de produção para a co-
munidade na tentativa de 
proporcionar urna  malt*  
inclusão social. 

Neste ano de 2019;...a . 
Funçaju je.lançàidoi5,edi-
tais de inscrição para pro-
jetos que buscarn.iclentifi-
car novos talentos, capaci-
tat profissionals, alétn de. 
incentivar a ena artraie-
aracajuana. 0 Quinta  ins-.  

truipental é'urn  dales.  Cif- dram nos critérios,propos- cia proposta. No Quinta 
2917, o projeto tos  ern  gada:PrOjetpi:paia:',Anstrumental, o etli$1*sr  

150SerkialiP:,kcriação,  in 	 fiiütt4. -Obelece cdtérioStéciiicOS, 
térOtação.execução.da Mais'égifai;tPata¡Seient artísticos, de mérito-artis-
muSiti,h5:SqUinental em laikados,çciiinPririd6  corn  tico.e viabilidade técnica", 
suis Mais variadas forma- o:Oarrejainento..estiatégi-:- . 0Ontua.- 
ções'. dOàitt51 o Salão  do's co-  prdpostO*elo 0'406 , €:Parzi -o musico. Sarrfuel 

• Novos. Já na sua 77b  edi- EdVatd.o Nogueira". infor- Alves, os editais dão opor-
cão; a iniciatiVetern:O'in- ma o presidente da  Fun-  tünidades para todos. Eu 
tuito de valtitilii às artis- caju, ,CaSSiktr-Murilb: 	acho OtiMa'eSSa 
tas:plasticai;SergipanoSI. 	•0 diretor de W;fe:e'cur porque  tames  rtitiittis 0- 

"Trab4iWaiiitipata fOt: tura da FzncajU, tiinvtizl‘-', yens artistas que ainda 
talecr a (deli de.  que a •  -vart;:!clfata 	 não  tern  visibilidade. Mui- 
cultura 4eve  (Oar  :Otn7tb- cia d&prtiessofrselativo • tQS, além de tocarem .bri-
doS e contribuir para . a Critericrsidade da sele- . .lhantemente, são campo- 
transformar tom:Tit:La— • çalo*at¡tantos 	'shores,  e"ep sou um delas. 

eilka4.rePtSerr caltrigaii.O.!: muito 	vezes, nós pergunta- 
tarn  'Morma 	reptibli-I .  tiente:40alao dás Nb,. 	quern  vamos 
tatio.e acessível, que ga .v64, oip-:Siostos que 	e  code  vimos mos- 
tantern -a transpaiéncia •;i4o ayial‘,05 vela •.cornts- :frattiossa música 0  Quin-
ao mil/So:4a arte-w.das:  ".,Sackincreividadeipo-i. talOpiriental; por exer- 

itiaSY:finguageni(TOdosl: -.-vatãO •eifttgititX 	 PattiOiSel. 
'-.têtnOtlitiéito'de partidiPai; iiãde»dem:ri***bits • Ildir:dotré-i74 pOSsibifi'da: 
*.ohl'atito clõe se *n4iiar escolRida qi.;„.41Qiiet*ia de, cil*Titi; 

z-7  
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eira, 
vaão estética, originalidade, 
dominio da técnicaescolhida  
consistência da proposta. 

0 Salão dos Novos  tern  
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-s5 insctiçoes para-a MO'? 	 
tra de poteaciairtalenibi 	

eltura 
vo,"- 

artes plasticas:em s • - 	 ' • AT 	-  %
al
it/  

Dtáxima sexta 15 	, 
	 (Plinqa 	

_ e de Aracaju 

7a edição do Se:IA.94r.  N 

de 
vos, que Sere. reali7adaele.281:.," Pti-déiser 

março 6,,2„ ,- de     

	

abril,, a 	o 	 ' " 

, 
ergipe 

podem ser realizadas 	thithrafj'Oidid-'4 

o artista 
4ras de sua aútoria em forma 

ve;:se,lec9AF duas

de raSe 	pintura, gravura, 
, Ins.r,iato;tallegaria ou qiial-

uer-rou o Suporte.corms- 
sag,Tai: selele-janatcate-50,obras- 

:attar 
0-vi4adei MO- 

" •  

como objetivo identificar  
• novos talentos,  -alexia  de  fo-

menter  as artes plásticas 
produzidas pelos sergipanos 
da  Area  que estão em busca 
de espaço. Artistas de qual-
quer regido de Sergipe, ou 
ate de outros lugares do pais, 
contanto que residam no Es-
tado, independentemente do 
tempo  cane  moram, também 
podem se inscrever. As infor-
mações adicionadas no edital 
foram, publicadas, no Diário 
Oficial nesta sexta feira, 8. 

_ As Ores vencedoras  se-
ra&  incorporadas ao acervo 
da .Galeria de Arte Alvaro 

S:gapvtog não pedein e 
 s„

as
yalembrar que 

S i 
	

r 
 

preeneludaSpor artistas  Pre  
já Participaram de outras 
exposições
tdres pnii iticosdivimdupnaiiip sC searis-

AtIPor alguém premiado em 
outras „.qi0es do-  Saião dos 
*ovos. llylerfores de 18anos 
Pqdenigarticipar, desde que 
40::(9.4,!ado.?_ pelos ' :Pais ou 

o 
414‘3•42444i,eit.o. divulgado 

Os ards- 
tas selerto 	s.r-eract de 20 
a .25-,d indaq9,:pgia entregar 

obrasta-Qaleiia de 
Mro ,-S;Mta;•„qne-fica 

ali 

 Pará, rrie,s4cHin'lf4oe'nna;111161744;(1;edroapciotalPui°.-
.. taro á (79) 32-11-3695 ou (79) 
-3179:-3695. 
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ARTES PLASItAS I 
ks-ina.afgoestiaria-mostrade potenciais  

-pasticas ana Sergipe foram ir. rorrogadaai:' 
Essa é a:274: edirclk.Salão dosisfavos-441, 
28 -cle..niitg6 4.29 ciSliTif, tiaciGalètkr : 

:-AWdáliYA-;6 4a:P:x0.00.1M4iktácajW 
.•:: C.ulairStOdidesde Noafl  

Plf&db -191a0a etta 
04:0** uaautofia  e410A0t: 

pintura, rezOiÁrkM41(464(04#1a-4.
28:tóitisgdoft4i aaltatniat até 50 'Obins afit, 

--avatradda:aaaii,dirlitiVidada.;i:ntafrajdO estética, originalidade,i • 
domínio da ratriHa;dgablhida%cOrKsisraitcH da prOperiti:- 
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