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Editorial
Foi com muita alegria que li o INFORME
SEMEAR. A Sociedade Semear, graças à
dedicação de todos nós, vem crescendo
muito, semeando esperanças e expectativas
em vários campos férteis espalhados pelo
nosso Sergipe. Para que possamos manter a
nossa chama acesa na busca incansável da
cidadania é necessário sabermos quem
somos e o que estamos fazendo.
O INFORME SEMEAR pretende ser um dos
pontos de encontro de todos que fazem a
nossa Semear. Para que isso aconteça, é
preciso que alimentemos esse fundamental
e importante instrumento de comunicação,
semeando informações e notícias e que
sejamos os protagonistas de todas as
a t i v i d a d e s d a S o c i e d a d e S e m e a r,
participando dos eventos e comemorações
divulgados no nosso informativo.
Carlos Britto Aragão

Exposição Petrobras Fertilizando o Brasil
vai ao Rio de Janeiro
Com um público de aproximadamente 500
visitantes entre funcionários e parceiros, a
Exposição Petrobras Fertilizando o Brasi foi
sucesso absoluto. As 39 obras foram
expostas no Edifício Sede da Petrobras
(EDISE), no Rio de Janeiro, e fazem parte
das comemorações dos 25 anos da Fábrica
de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe
(Fafen/SE), coordenada pela Diretoria de
Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, visita a exposição. Cultura e Arte da Sociedade Semear, tendo
como curador Walter Chou. “Essa exposição reafirma e fortalece o
compromisso da Petrobras com cultura sergipana, pois, além de mostrar o
talento do artista sergipano em um dos maiores centros culturais do Brasil,
a Petrobras, através da FAFEN/SE, adquiriu todas as obras expostas”,
disse o Diretor Presidente da Sociedade Semear, Carlos Britto Aragão.

Informe Semear é lançado com
sucesso
O primeiro número do nosso jornal foi
lançado com sucesso e aceitação de todos.
“O INFORME SEMEAR foi uma adorável
idéia da nossa Assessoria de Comunicação
visto que informa
e agrega toda
comunidade
S e m e a r ” ,
comenta Cita
Domingos.
A expectativa de
todos, a cada
mês, é ver as
novidades do
b o l e t i m
informativo.

Novos projetos:

Parceria
A Sociedade Semear em parceria com a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), assinaram, no último dia 27 de
março, convênio para a implementação
do projeto "Adote um Manancial",
proposto pelo Ministério Público de
Sergipe - Curadoria do Meio Ambiente de
Lagarto. O projeto prevê a recuperação
de vegetação nativa em torno de
nascentes e pequenos e médios cursos
d'água na bacia hidrográfica do rio
Piauitinga.

Comemoração do
Programa de Comunicação Social
Regional dos Empreendimentos
Para homenagear as mulheres
Marítimos da Bacia Sergipe Alagoas da
Petrobras
da Semear, foi preparado um vídeo
Parceria com a Petrobras
onde as fotos das colaboradoras eram
Coordenação: Nadja Wine
apresentados ao lado de fotos de

Dia da Mulher

Vida Nova Casa Nova
Parceria com a Secretaria de Estado da
Inclusão Social, Assistência e do
Desenvolvimento Social
Coordenação: Walter Chou

mulheres que tiverem uma grande
participação na sociedade mundial.
Ao final, cada uma recebeu um CD de
músicas com nomes femininos, de
grandes compositores nacionais.

AGENDE-SE

Exposição: Labirintos do artista Bené Santana
Data: de 17 de abril até 09 de maio
ipe
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Local: Galeria Jenner Augusto (Semear) Pa
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Entrevista
NOME Anapaula Lordello Domingos FORMAÇÃO: Psicóloga
CARGO/FUNÇÃO NA SEMEAR: Voluntária e Monitora
PROJETO QUE PARTICIPA: Programa Petrobras Jovem Aprendiz e Semeando Amor.
1 - Há quanto tempo atua na Semear e em quais projetos?
Estou na Semear a 5 anos. Participei do “Projeto Tênis: A Sacada Cidadã” que foi minha entrada na Semear.
Facilitei junto com Soninha os encontros de Cidadania e Desenvolvimento Pessoal no “Projeto Avanço
Digital”. Monitorei visitas a Exposições na Galeria Jenner Augusto. Hoje divido com Marina a
responsabilidade pela Seleção de Pessoal para os novos membros que desejam fazer parte da Família
Semear, acompanho o Projeto Semeando Amor e também sou uma das monitoras do PPJA.
3 - Qual a importância do trabalho voluntário em sua vida?
Trabalhar como voluntária na Semear faz com que eu me sinta útil, feliz e que cresça profissionalmente, pois o aprendizado e o
carinho que recebo fazem esse crescimento ser delicioso.
4 - O que faz no seu lazer?
Gosto de ouvir uma boa música, ver televisão e sair com os amigos.
5 - Qual a sua maior qualidade e maior defeito?
Falo sempre a verdade e acredito que isso seja a qualidade e o defeito, pois ainda estou aprendendo a dosar essas verdades.
6 - Receita para ser feliz?
Viver um dia de cada vez, não fazer muitos planos.
7 - O que está lendo e ouvindo?
Estou lendo Dália Negra de James Ellroy e Ouvindo Veja Alto, Ouça Colorido da Banda EVA.
8 - Viagem inesquecível?
Para Buenos Aires e Bariloche em 2006 com minha amiga Ravenna.
9 - Mensagem ou frase que você utiliza na vida?
As coisas só acontecem quando tem que acontecer; nada acontece por acaso.

Na Semear eu sou...

Sociedade Semear realiza parceria com o Senac

A partir do mês março a população de Propriá passou a
contar com os serviços do SENAC (Serviço Nacional de
CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO
Aprendizagem Comercial). A presença do SENAC em Propriá é
Diretor-Presidente
fruto de uma parceria com a Sociedade
Semear, através do “Projeto Velho
Formado em Geografia (licenciatura e
Chico:
uma lição de vida”. A primeira
bacharelado). Mestre em Geografia pela
UFS. Professor da Faculdade Pio Décimo. ação dessa parceria e a capacitação
Sócio-fundador e atual diretor-presidente da em cabeleireiro, manicure/pedicure e
Sociedade Semear
depilação de aproximadamente 80
pessoas. O curso é ministrado na
unidade móvel do SENAC.
MÁRCIA CORREIA MARQUES

Secretária
Trabalha na Semear desde 2002,
sendo qualificada através dos cursos
de Almoxarifado e Logística,
Informática Avançada e atendimento.

JOÃO PAULO VIEIRA NETO
Serviços Operacionais
Trabalha na Sociedade Semear desde
de 2003, exercendo a função de operador
de som e serviços gerais e nos eventos
internos atua como “animador de auditório”.

PREMIAÇÃO
A Sociedade Semear, representada pela Diretora de
Artes, Cita Domingos, recebeu a “Comenda Módulo”, oferecida
pelo Colégio Módulo pelos serviços prestados à educação e à
cultura em Sergipe. O prêmio faz parte do curso “Modularte”, que
tem como objetivo desenvolver a capacidade de pintar, desenhar
e orientação à pesquisa, criação de roteiros e produção de vídeo,
formatados em um curso interdisciplinar prático e teórico.
Também foram premiados Suyene Correia, Rosangela Rocha,
Isaac Galvão, Vanúzia Machado, Pedro Carregosa entre outros.
O idealizador do evento foi o professor de arte educação do
Colégio Módulo, Anderson Camilo.

Na próxima edição do Informe Semear
conheça outros colaboradores.
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 comunicacao@sociedadesemear.org.br

15/04 - Telma (PPJA)
20/04 - Anapaula (PPJA)
30/04 - Kátia (PPJA)

