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EDITORIAL

Depois de quase 06 anos de atuação na Diretoria 
de Meio Ambiente, como eterna voluntária, técnica, 
coordenadora e diretora, enfrento o desafio de atuar na 
Diretoria de Estudos Múltiplos da Sociedade Semear, que 
busca a cidadania, sustentabilidade, participação e justiça 
social, criando direitos e oportunidades por meio da 
educação e capacitação das populações excluídas. 
Para tanto, trabalha atualmente com 09 projetos, em torno 
de 150 colaboradores envolvidos, com formações em 
diversas áreas (administração, arquitetura, biologia, 
contabilidade, direito, economia, geografia, letras, 
pedagogia, psicologia, engenharia civil, comunicação, 
sociologia, serviço social, dentre outras). 

O desafio é oferecer suporte técnico, 
administrativo e operacional para tantos projetos de 
temáticas diversas, envolvendo um grande número de 
colaboradores de formações e experiências diferentes, 
que entendam como atuar em uma organização da 
sociedade civil no processo de gestão participativa, 
compreendendo as potencialidades e limitações da 
instituição. 

Uma nova proposta vem sendo construída desde 
o início do ano com o fortalecimento da integração entre as 
diretorias nas suas áreas de atuação (educação, meio 
ambiente e cultura e arte) solidificando a unidade da nossa 
família Semear. Alguns resultados já são visíveis, mas 
continuamos com a participação de todos, buscando cada 
vez mais a essência de uma organização não 
governamental, formada pela iniciativa de indivíduos com 
o reflexo de um coletivo. 

Danielle Rodrigues Dutra
Diretora de Estudos Múltiplos

ENCERRADA ETAPA TERRITORIAL DO PP

No dia 27 de agosto, no 
município de São Cristóvão, 
ocorreu a última conferência 
territorial do Planejamento 
Participativo do Estado de 
Sergipe, ciclo 2009-2010, 
promovida pelo Governo de 
S e r g i p e ,  a t r a v é s  d a  

Secretária de Estado do Planejamento, Habitação e 
do Desenvolvimento Urbano (Seplan), em parceria 
com a Sociedade Semear. 

Foram realizadas oito conferências reunindo 
os delegados eleitos nas conferências municipais, 
realizadas no mês de julho. Segundo a 
superintendente de Desenvolvimento, Captação de 
Recursos e Programas Especiais da Seplan, 
Gleidineides Teles, mais de 70% dos delegados 
participaram de todos os encontros. 

PCSR EM CAMPO

O Programa de Comunicação 
Social Regional da Petrobras – 
PCSR, realizado pela UN-SEAL  e 
Sociedade Semear, concluiu mais 
uma etapa do trabalho realizado 
com as 69 comunidades atendidas 
pelo Programa. No mês de julho 
foram feitas visitas às lideranças e 
populares para avaliar se o PCSR 
está atingindo o objetivo de informar 
sobre  os  empreend imentos  
marítimos da Petrobras (UN-SEAL) 
e se os meios utilizados (reuniões, 
jornal informativo, cartazes, avisos 
em rádio) estão surtindo efeito nas 
comunidades. Já no mês de agosto 
a equipe voltou às comunidades 
para fazer a distribuição de mais 
uma edição do Jornal Informativo. 
Já entre os meses de Outubro e 
Novembro irão acontecer às 
reuniões anuais do Programa. As 
equipes já estão em campo 
mobilizando as comunidades.

Exposição “GUEL SILVEIRA”

No período de 22 de 
setembro a 23 de outubro o 
artista plástico baiano Guel 
Silveira fará exposição dos 
seus trabalhos na Galeria 
Jenner Augusto, na mostra 
que leva seu próprio nome. 
Zeca Fernandes é o curador 
da exposição. Guel Silveira é 
filho de Jenner Augusto (que 
dá nome à galeria da 

Semear) e da marchand Luiza Silveira. O coquetel de 
lançamento acontece dia 22 apartir das 19h30 na 
Semear.



 NOME PROJETO

 

 

Ângela Regina Silva Santos

Aniversariantes
do mês de Setembro

15/09 Kizza

16/09 Maria Brígida

29/09 Maria de Lourdes

Tá na Medida

Regularização Fundiária

Diretora de Cultura e Artes

 

Função na Semear: Assistente Administrativo

1- DESDE QUANDO ATUA NA SEMEAR E EM QUAL PROJETO?
Desde 06 de janeiro de 2009 no "Projeto Conte Comigo"
 
 2 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO? 
É se doar para contribuir com realização de algo ou alguém. É quebrar 
alguns paradigmas existentes de que não podemos ser mais humanos do 
que somos pelo contrário, se explorarmos um lugarzinho chamado coração 
podemos encontrar muita coisa boa e sublime, a fim de construirmos uma 
sociedade mais sensata e solidária.

 
3 - O QUE FAZ NO SEU LAZER? 
Gosto muito de viajar, ir à praia, piscina, ler um bom livro e ouvir muita música (MPB e RAP)
 
4 - QUAIS OS PROJETOS PARA O FUTURO? 
Ser aprovada no vestibular da UFS, no curso de Serviço social, atuar na área, construir minha casa, 
possuir uma estabilidade financeira e estar sempre buscando melhorias.
 
5 - RECEITA PARA SER FELIZ? 
Encontrar nas coisas pequenas razões para continuar sonhando e não permitir jamais que algo ou 
alguém lhe tire esse direito. Como diz a célebre frase:  “quem não sonha não voa de avião" (filme Ópaí ó)
 
6 - VIAGEM INESQUECÍVEL? 
Alagoas, lugar onde passei parte da minha vida e que tive a felicidade de voltar e reencontrar pessoas 
que com certeza foram, e são, significativas para mim.
 
7 – ÂNGELA POR ÂNGELA?
 Autêntica, calculista, determinada, com metas, tagarela, com muitos medos mas que sabe o que 
quer...

ANA FLÁVIA ALVES 
DE OLIVEIRA

Graduada em Serviço Social da Unit - 
Universidade Tiradentes.

Estagiária do projeto de Regularização 
Fundiária-Na Sociedade Semear desde 

Fevereiro de 2009.

SUSIENE ALMEIDA DE 
OLIVEIRA

Arquiteta e Urbanista, formada pela UNIT. 
Mestre em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, sub área de Saneamento 

Ambiental (PRODEMA/UFPB)
 Arquiteta de Projeto de Regularização 

Fundiária na Semear

DESFILE

No dia 05 de 
setembro o Projeto 
Casa Nova Vida Nova 
e n c e r r o u  s u a s  
a t i v i d a d e s  n a  
c o m u n i d a d e  d e  
P i r a m b u  c o m  u m  
desfile que aconteceu 
n o  C l u b i n h o  d a  
Tartaruga do projeto 
Tamar. Na oportunidade os participantes se 
apresentaram na passarela com saídas de praia, 
biquíni, camisas, shorts, etc., produtos estes 
confeccionados pela
comunidade durante os 
cursos de capacitação. 

Durante todo o 
desfile, o grupo de 
segurança alimentar 
comercializou seus 
produtos  em uma 
cantina montada dentro 
do clube.
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