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O que fizemos em 2007

Editorial
O “Informe Semear” foi criado para
ser um elo de comunicação rápido entre todos
que participam de nossa instituição. Nosso
objetivo é transmitir de maneira simples e
eficiente tudo que realizamos e participamos.
A construção desse informativo será
feita através da participação e união de todos.
Por isso, contamos com a sua colaboração.
Para começar, o próprio nome do jornal
(Informe Semear) é uma sugestão nossa, mas
você, colaborador, poderá indicar outro nome
até o fechamento do próximo número (dia
10/03). E assim faremos uma votação para
definir o nome final.
Outra colaboração importante será na
indicação e sugestão de pauta, ou seja, o que
vocês gostariam de saber e ver no nosso
jornal?!

O

ano de 2007 foi de grandes realizações para a Semear.
Completou 06 anos de existência com a certeza de ter
desempenhado sua missão de ajudar na construção de uma
sociedade mais justa para todos. Durante todo ano cada diretoria
desenvolveu projetos, cursos, exposições, eventos, sempre contando
com a parceria de diversas instituições e órgãos governamentais.
Projetos desenvolvidos:
de Desenvolvimento
Territorial Participativo
!Adote um Manancial
!Comunicação Social Piranema
!Encontro Cultural de Propriá
!I Olimpíada Ambiental
!P l a n o

! PPJA

Contamos com a sua participação!!!!
Nadja Wine

Assembléia dos Sócios
Fundadores e Permanentes
A Diretoria da Semear reuniu-se no
último dia 07 de fevereiro, com todos os seus
sócios fundadores e permanentes, para a
apresentação do balanço anual das
atividades de 2007.
O Presidente, Carlos Britto,
apresentou todos os projetos e ações
realizadas, como também os projetos para
2008, inclusive os que já estão em
andamento.
Foi discutido também algumas
mudanças no nosso Estatuto visando
atender as exigências dos editais de
concorrências.

! Fertilizando Vidas
! Petrobras Fertilizando o Brasil

! Velho Chico

Semear realizou a Conferência
Livre com os jovens do PPJA

! De Olho no Ambiente
! Semeando Amor

A Sociedade Semear
realizou no dia 15 de
f e v e r e i r o a
“Conferência Livre
de Juventude do
Programa Petrobras
Jovem Aprendiz” com o objetivo de
incentivar a participação dos jovens nas
ações de construção de propostas para a
elaboração das políticas públicas de
juventude. O projeto é uma iniciativa da
Petrobras.

Conquistas Profissionais
A diretora de Meio Ambiente, Danielle Dutra, agora é
Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Ela defendeu sua tese no último dia 07 de fevereiro no
auditório da Universidade Federal de Sergipe. Parabéns!!!
Waldson Costa, carinhosamente conhecido por todos da
Semear por Sinho, é o mais novo geógrafo de Aracaju. Ele
colou grau no último dia 31 de janeiro, no auditório do Centro
de Convenções de Sergipe. Parabéns!!

Entrevista
NOME: Raquel Mendonça Vieira FORMAÇÃO: Bióloga
CARGO/FUNÇÃO NA SEMEAR: Assistente Técnica
PROJETO QUE PARTICIPA: Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Catu-Carmópolis
1 - A quanto tempo trabalha na Semear e em quais projetos?
Em março completa dois anos que eu estou na Semear. Comecei com mobilização de comunidades e aplicação de
metodologias de participação para a” Audiência Pública de Produção e Escoamento de Gás no Campo de
Piranema/SE”. Em seguida, participei como Assistente Técnica do Projeto “De Olho no Ambiente”, projeto sócioambiental, desenvolvido pela Fundaçao José Pelúcio - UFRJ, implementado e patrocinado pela PETROBRAS.
Atualmente, estou trabalhando pela Ambitech Engenharia Ambiental, no Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Catu-Carmópolis.
2 - Qual a importância do trabalho voluntário em sua vida?
Ser voluntário é uma atitude que representa o crescimento interior do próprio indivíduo e se quisermos que o mundo se torne um lugar
melhor, devemos somar nossos esforços. A gente aprende a compartilhar o amor, felicidade, sabedoria, conhecimento e o tempo. A Semear
representa um pouco disso em todas as pessoas que fazem parte dessa “grande família”.
3 - O que faz no seu lazer?
Ter a companhia da minha família, do namorado e dos amigos torna qualquer pedida um maravilhoso programa de lazer.
4 - Qual sua maior qualidade? E maior defeito?
Escolher apenas uma qualidade e um defeito é difícil, mas posso arriscar: Compreensão e Indecisão.
5 - Receita para ser feliz?
Não existe receita para ser feliz, o que existe é você estar bem com você mesmo, e pode deixar que, como diz o ditado, o Universo conspira
para que tudo dê certo.
6 - O que está lendo? E o que está ouvindo?
História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. (Editora Contexto).
Nando Reis e os Infernais – Luau MTV e Colbie Caillat - Bubbly

Na Semear eu sou...
LILIAN SANTANA
Diretora Administrativa
Formada em Administração pela UFS e em
Letras pela UNIT. Pós Graduada em Didática
de Ensino Superior, Qualidade e
Produtividade, Gestão Empresarial e Gestão
Pública. É aposentada da Caixa Econômica
Federal.

THIAGO ISMERIM
Assessor de Imprensa
Formado em Comunicação Social Jornalismo, pela UNIT. Trabalha na Wine
Comunicação & Consultoria a quatro anos.
Foi Assessor de Imprensa da Cosil
Construções e Incorporações e atua
também na realização de eventos

LUCINEIDE RODRIGUES (Nena)
Recepcionista
Trabalha na Semear a 03 anos.
Com qualificação em Receptivo e
Informática.

Na próxima edição do Informe Semear
conheça outros colaboradores.

Tem inicio a 3ª. Fase do Projeto Velho
Chico: uma lição de vida
A Sociedade Semear, em parceria com a
Petrobras, deram início a 3ª fase do projeto “Velho
Chico: uma lição de vida”. O objetivo é promover
atividades de capacitação profissional, culturais e
artísticas no Centro de Capacitação Comunitária do
Baixo São Francisco, na cidade de Propriá,
buscando o fortalecimento da cidadania, da ética,
da solidariedade, da igualdade de oportunidades e
do compromisso social.
Serão realizadas cerca de 2.200
capacitações junto à comunidade, seis exposições
de arte, além de formação de grupos culturais.

Parabéns!
04/01 - Ginaldo (Velho Chico)
13/01 - Ruth (Fertilizando Vidas)
30/01 - Lilian (Diretoria)
31/01 - Nadja (Comunicação)
08/02 - Cezar (Sócio Fundador)
10/02 - Joseany (PPJA)
12/02 - Marluce (Sócia Fundadora)
23/02 - Luiz (Velho Chico)
27/02 - Raquel (Ambitech)
05/03 - Patricia (Fertilizando Vidas)
09/03 - Carlinhos (Diretoria)
11/03 - Elvanir (Fertilizando Vidas)

Expediente:
Diretor Presidente da Semear - Carlos Britto Aragão
Assessoria de Comunicação - Nadja Wine (CONRERP - 790)
Jornalista Responsável - Thiago Ismerim (DRT/SE - 1021)
Contatos: 3246-4187 ou thiago@winecomunicacao.com.br

20/03 - Maurício (Espaço Cultural)
20/03 - Hérika (Fertilizando Vidas)
21/03 - Elaine (PPJA)
21/03 - Noel (Velho Chico)
22/03 - Mauro (Espaço Cultural)
27/03 - Silvano (Ambitech)
28/03 - Milton (Espaço Cultural)

