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Editorial
Estamos começando um novo ano, um novo ciclo. 2009 será um ano em que a Sociedade Semear, graças ao empenho
de todos que fazem parte dessa grande família, continuará consolidando o seu grande sonho: a construção de uma sociedade
mais justa e fraterna.
É sempre bom lembrar, que o que vem fazendo da Sociedade Semear referência na luta pelo fortalecimento da
cidadania, são as pessoas. De nada adianta, um prédio bonito, uma boa condição de trabalho, um bom salário, se as pessoas não
estiverem comprometidas com o que estão fazendo. É preciso ver nos resultados das ações, além do cumprimento dos
objetivos e das metas, a presença marcante do amor, da satisfação de fazer acontecer.
Que o amor seja sempre o nosso convidado especial em tudo que propusermos fazer. Com ele seremos pessoas
melhores, grupos mais harmoniosos e, conseqüentemente, todos juntos, construiremos um mundo mais humano.

TEM INÍCIO AS OFICINAS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DO PROJETO “TÁ NA MEDIDA”
No período de 19 de janeiro até 06 de
fevereiro aconteceram as primeiras
oficinas de formação continuada do
Projeto “ TÁ NA MEDIDA”.
Participam desta primeira etapa,
técnicos e agentes de segurança da
Fundação Renascer; técnicos dos
municípios de Aracaju, Laranjeiras,
São Cristóvão, Nossa Senhora do
Socorro, Barra dos Coqueiros, Poço
Verde, Lagarto, Nossa Senhora das
Dores, Propriá, Itabaiana, Umbaúba
e Estância; representantes dos
Conselhos Tutelares dos 12
municípios; Conselhos Municipal e
Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
Ao total está previsto a participação
de 300 atores envolvidos com o
sistema de atendimento
socioeducativo que desenvolvem ou
irão desenvolver a acompanhamento
da execução das medidas
sócioeducativas em meio aberto.
A segunda etapa da oficina está

prevista para iniciar no mês de
fevereiro e será desenvolvida na
sede de cada município. Ao total os
técnicos terão quatro encontros em
cada município para orientar a
construção do Plano Municipal de
Medidas Sócioeducativas. A
proposta é que as equipes de cada
município elaborem seu plano e
passem a receber os recursos para
sua execução.
Através de dinâmicas de interação e
metodologias participativas, os
técnicos da SEMEAR facilitam as
oficinas que tem como temas os
eixos norteadores do SINASE –
Sistema Nacional de Atendimento
Socióeducativo.

A PROPRIÁ

De Florival Santos
Foi inaugurado no dia 05
de fevereiro, na Galeria de Arte
Velho Chico, às 10h, a exposição de
arte "A Propriá de Florival Santos".
A exposição traz para o
público amante das artes, obras
inéditas de um dos grandes ícones
das artes plásticas sergipana,
retratado a sua Propriá. Será
lançado também um catálogo
contendo um artigo sobre a vida e a
obra Mestre Florival Santos,
inscrito com muito carinhos e zelo
pela arte-educadora Silvane
Azevedo e o registro fotográfico de
obras que estarão em exposição.
Essa exposição de arte é
mais uma ação do Projeto Velho
Chico: uma lição de vida, executado
pela Sociedade Semear, com o
patrocínio da Petrobras, através do
Programa Desenvolvimento e
Cidadania Petrobras.

Entrevista Elaine Cristina da Silva Oliveira
Entrevista
Formação: Geografia Licenciatura e Especialista em Educação Ambiental
Função na Semear: Coordenadora do Projeto Ainda existe vida no Deserto - Poço Redondo/SE

1 - Desde quando atua na Semear e em qual ou quais projetos?
Contribuo com a Sociedade Semear há três anos. Fiz parte dos Projetos: De Olho do Ambiente Santana do São Francisco (Petrobras); Programa de Educação Ambiental do Gasoduto CatuCarmopólis (Petrobras) e Ainda Existe vida no Deserto (IICA - Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura).
2 - Qual a importância do trabalho voluntário?
O doar-se em prol do outro é sempre um engrandecimento, seja ele profissional ou pessoal.
Encaro o trabalho voluntário como uma forma de crescimento, me sinto muito bem quando vejo
os olhos das pessoas brilharem quando me ouvem falando sobre algo. A doação alimenta a alma
e nos faz vê a vida mais bela sempre. Todos deveriam ter essa experiência em suas vidas,
mostraria que nem tudo é dinheiro, tem prazeres que dinheiro nenhum nesse mundo paga.
3 - O que faz no seu lazer?
Ultimamente me divirto sendo mãe! Meu raio de sol, Sophia, me faz feliz a cada segundo,
qualquer lugar desde que esteja com ela é um paraíso.
4 - Projetos para o futuro?
Fazer meu mestrado, trabalhar sempre, buscar ser feliz a cada dia mais, continuar serena e equilibrada para
proporcionar a minha filha uma visão de mundo firme e fazê-la determinada e segura.
5 - Receita para ser feliz?
Estar sempre de bem com vida e com o que ela me traz, uma fé que me faz otimista demais, se chorei ou se sorrir o
importante é que emoções eu vive, (risos!) Não perco nunca uma oportunidade de ser feliz, vivo cada momento como
se fosse o último. Sorrir sempre, mesmo quando o mundo parece que vai cair sobre minha cabeça!
6 - Viagem inesquecível?
Jacuípe-BA uma praia linda, numa data inesquecível e com uma companhia maravilhosa.
7 - Elaine por Elaine?
Pergunta difícil! Chata, perfeccionista ao extremo, transparente, meu olho fala sem que precise dizer uma só palavra,
sensibilidade a flor da pele, mãe apaixonada, mulher determinada e otimista que tem em Deus seu porto seguro.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Joseany Silva Alves
Coordenadora
Graduada em Serviço Social.Especialização em organização
Recursos Humanos e Gestão de Empresas
Coordena o Projeto Unidos Para Crescer
Mileise Santiago Soares
Psicóloga
Psicoterapeuta psicanalítica em formação
Atuando no Projeto Ta na Medida
Márcia Maria de Melo
Secretária do Projeto Velho Chico desde o ínicio

Aniversariantes do mês de Fevereiro
NOME

EXPEDIENTE

PROJETO

08

César Britto

Sócio Idealizador

10
12

Joseany
Lavinia

Proj. Unidos para Crescer
Voluntária

12

Marluce

Sócia Fundadora

23

Luis

Proj. Velho Chico

27

Raquel Mendonça

Diretoria de Meio Ambiente

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

A Sociedade Semear, em parceria com a
SEPLAN-SE e o Ministério das
Cidades, iniciará a execução das
atividades do Programa de
Regularização Fundiária do Estado de
Sergipe. A equipe técnica coordenada
pela Prof. Maria Elisa da Cruz e
acompanhada pela diretora Danielle
Dutra, já está formada com duas
assistentes sociais e duas arquitetas. Em
fevereiro serão selecionados pelo RH
oito estagiários para dar suporte às
atividades de campo, além da
capacitação da equipe técnica. Os
municípios contemplados com o
programa, inicialmente, serão Aracaju
(Bairro Coqueiral), Nossa Senhora do
Socorro, Própria, Santa Rosa de Lima,
São Domingos e Pirambu.

Nadja Wine
Assessora de Comunicação

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável

Washington Góes
Designer Gráfico

(CORERP-790)

(DRT/SE-1021)

(Voluntário)

