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EDITORIAL

No mês de junho, comemoramos o que há de
mais tradicional na religiosidade e no espírito
lúdico de todos os sergipanos. Sergipe se transforma
em um verdadeiro arraial de alegria e no centro de
devoção espiritual em homenagem a Santo Antônio, São
João e São Pedro.

CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA
A Semear realizou no dia 21 de junho a festa junina em clima de
muita animação e confraternização. Estiveram presentes
diretores, colaboradores, voluntários e amigos da instituição. Veja
algumas fotos.

A fé a alegria foram também marcantes nesse mês
especial na vida da nossa Sociedade Semear. Está em
cartaz até o próximo dia 16, a exposição “Crenças e
Simpatias Juninas”. Como foi bom ver, mais uma vez, o
talento dos nossos artistas, através das suas viagens
criativas, tratando, em diversas linguagens, do tradicional
ao contemporâneo, tão importantes manifestações do
nosso povo.
O outro grande acontecimento nesse mês mágico, foi à
confraternização da nossa família SEMEAR. Como foi
bom ver estampado nos rostos de cada um de nossos
colaboradores, a alegria e o prazer de estarmos juntos.
Que a alegria e a fé de junho, permaneça no coração de
cada um de nós, permitindo que continuemos atores de
uma vida melhor para todos.
Carlinhos Britto
EXPOSIÇÃO
“Crendices e Simpatias” é o nome da exposição
coletiva que permanece em cartaz até o dia 16 de julho no
Espaço Cultural Semear. A exposição apresenta uma reflexão
sobre as crenças nordestinas, sonhos e valores, através de
linhas, formas, traços, cores e emoção dos artistas plásticos
sergipanos. Estão expostas obras de Adauto Machado, Alan
Adi, Ana Carolina, Beto Pezão, Camilo, Elias Santos, Fábio
Sampaio, Hortência Barreto, João Valdênio, Joel Dantas, Liliu,
Marcos Vieira, Marly, Raquel Lima, Zeus.
A exposição é patrocinada pela Petrobras e Governo
do Estado de Sergipe.

CONFRATERNIZAÇÃO MARCA TÉRMINO DA 1ª. FASE
DO FERTILIZANDO VIDAS

Aconteceu no dia 04 de julho, no Clube
Recreativo Antônio Carlos Franco, na cidade de
Laranjeiras, a festa de encerramento da 1ª. Fase do
Projeto Fertilizando Vidas. O evento contou com a
presença da Gerência da Petrobras FAFEN-SE
(patrocinadora do Projeto), de representantes das
Prefeituras de Laranjeiras e Riachuelo (apoiadores), das
crianças e jovens do projeto, da equipe técnica da
Sociedade Semear, responsável pela execução do
Projeto, que atendeu, nessa 1ª fase, 245 crianças e jovens
que estudam em escolas públicas.

EQUIPE SEMEAR DISCUTE COM AS FAMÍLIAS TÉRMINO
DO CONTRATO DOS JOVENS

Exposição do “Neoregionalismo ao
Abstracionismo Informal”
Artista:

Ismael Pereira

29/07 à 22/08/2008

Galeria Jenner Augusto (Sociedade Semear)

A coordenação e equipe de educadores da SEMEAR
responsáveis pelo acompanhamento do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz em Sergipe reuniram-se com os responsáveis
pelo acompanhamento familiar dos jovens, com o objetivo de
iniciar a discussão com os responsáveis pelos jovens sobre o
término do contrato de trabalho e solicitar mais uma vez à
família que reassumam o direcionamento do futuro
profissional dos jovens através do acompanhamento freqüente
e motivação.

Entrevista
Américo Santos do Nascimento

Pedagogo
Professor e Instrutor na Semear

1 – Há quanto tempo atua na Semear e em qual projeto? Trabalho há um ano no
projeto Fertilizando Vidas, como professor/instrutor.
2 – Qual a importância do trabalho voluntário? Acredito muito na reforma moral do ser humano, e
o princípio vital para todo esse processo começa com o poder invisível do voluntariado. Tenho
experimentado com muito labor e resignação essa fase gostosa da renovação humana. A Semear vêm me
ajudando muito nesse processo árduo e fraternal.
3 – O que faz no seu lazer? Exercito minha mediunidade psíquica (risos)
4 – Receita para ser feliz? Guerreio o bom combate. Romper obstáculos é minha sina. As pedras no
caminho são apenas pontes que me ajudam a atravessar o rio da vida, e assim sou feliz.
5 – Maior qualidade e maior defeito? Por mais que na maioria das vezes quebre a cara, gosto muito de
servir, porém tenho um temperamento muito forte. Sou de escorpião (risos).
6 – Viagem inesquecível? Conheci toda a muvuca que é a cidade de Caruaru, em Pernambuco.
7 – Mensagem que utiliza na vida? “Não se mede o homem pela sua aparência física ou social, se mede
o homem pelo poder dos seus ideais e pelas conseqüências dos mesmos” mensagem psicografada por
Mirrabolliam

Na Semear eu sou...

CAPACITAÇÃO EM FUNDOS SOCIOAMBIENTAIS
PÚBLICOS

DANIELLE RODRIGUES DUTRA
Diretora de Meio Ambiente
ativa
ilustr
Foto

Graduada em Biologia pela PUC do Paraná.
Mestre em Desenvolvimento e Meio
Ambiente pela UFS, Rede PRODEMA.

Manoel Messias da Silva (Mauricio)
Vigilante
Trabalha na Semear desde a Construção

KIZZA DA ROCHA OLIVEIRA
Monitora do PPJA

EXPEDIENTE

Pedagoga graduada pela Universidade
Tiradentes e atualmente cursando pós-graduação
em Recursos Humanos também na UNIT.

De dezembro de 2005 a maio de 2007 a
Sociedade Semear, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Aracaju realizou a Capacitação em
Fundos Sócioambientais Públicos, realizada pelo
Fundo Nacional de Meio Ambiente, ocorrida em cinco
módulos presencias e à distância vias plataforma eproinfo do MEC, videoconferência e sistema ADI.
Os participantes são representantes de 21
fundos do Brasil. Durante as atividades, os
participantes apresentaram os seguintes produtos:
relatório de socialização, minuta do edital de pequenos
projetos, regimento interno revisado, linhas de apoio a
projetos, orçamento e processo de seleção e
julgamento dos projetos. Essa atividade permitiu à
Diretoria de Meio Ambiente da Sociedade Semear:

Diretor Presidente da Semear - Carlos Roberto Britto Aragão
Assessoria de Comunicação - Nadja Wine (CONRERP - 790)
Jornalista Responsável - Thiago Ismerim (DRT/SE - 1021)
Designer Gráfico - Washington Góes
Contatos: 3246-4187 ou comunicacao@sociedadesemear.org.br

12/07 - Lucineide
18/07 - Patrícia
21/07 - Creuza
21/07 - Wittz
27/07 - Paloma

-

Espaço Cultural
Velho Chico
Velho Chico
Velho Chico
Espaço Cultural

