Ano 01 - Edição 09 - Novembro de 2008
SOLIDARIARTE
Final de ano se aproxima e com ele o espírito
natalino de solidariedade e os votos de um ano novo melhor
do que o que passou. Pensando dessa forma, a Sociedade
Semear está organizando, para este final do ano, uma
exposição coletiva com cerca de 50 obras, com o título
SOLIDARIARTE, obras estas produzidas por artistas
sergipanos, que serão comercializadas ao preço único de
R$ 200,00 cada peça. Todo o valor arrecadado será
destinado à realização do Natal de crianças e idosos
carentes da nossa cidade, principalmente àqueles
desprovidos de família, que acontecerá numa tarde de lazer
na Semear coordenada por uma equipe de educadores
voluntários, onde na oportunidade serão distribuídos
lanches e brinquedos aos participantes, comprados com o
dinheiro das obras vendidas.
Quem quiser contribuir com o evento, pode se
inscrever para participar como recreador e/ou doar doces,
salgados, tortas, guloseimas para lanche das crianças.
A exposição será aberta ao público a partir do dia
09 de dezembro, na Galeria Jenner Augusto (Espaço
Cultural Semear Petrobras).
Outras informações com Alan Adi (9135 4623),
Ivan Masafret (9994 9323) e Anapaula (9900 8838)

Atividade da Sala Verde
No dia 17 de outubro ocorreu no Povoado São
Vicente, município de Propriá, a III Conferência InfantoJuvenil pelo Meio Ambiente na Escola Municipal
Agrícola Prefeito Geraldo Sampaio Maia com o apoio da
Sala Verde do Projeto Velho Chico e a Fundação Bradesco.
Esta atividade teve o objetivo de trazer os alunos,
professores e a comunidade para uma reflexão sobre as
potencialidades e deficiências ambientais existentes na
localidade para que seja assumida uma responsabilidade
coletiva e a execução do projeto pela escola e a
comunidade. A questão da água foi o tema mais discutido e
os alunos irão realizar um projeto de captação de água da
chuva através de garrafas Pet nos telhados da Escola com o
propósito de ser utilizado na horta.

Concluída primeira edição do PPJA em Sergipe
As atividades da primeira edição do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz foram encerradas em
Sergipe. Duas cerimônias marcaram o fim das
atividades: um culto ecumênico, realizado na
Semear, e a cerimônia de formatura que aconteceu
no Petroclube, onde os jovens receberam das
mãos dos representantes do PPJA o certificado
dos cursos de 1.200 horas realizados pelo
SENAI/SE. O evento foi marcado pela emoção e
descontração dos jovens que ao final foram
brindados com o show da banda “Só Lamento”
A SEMEAR, parabenizada pela excelência no acompanhamento do Programa em Sergipe, aguarda as orientações da
coordenação do PPJA para iniciar o processo seletivo para a segunda edição do Programa

:

Ivan Masafret

Formação: Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura) pela UFS e pos graduado em artes Visuais pela
FAPESE/UFS.
Função na Semear: neste momento, voluntário no projeto da exposição de final de ano da Galeria Jenner Augusto.
1 - Desde quando atua na Semear e em qual ou quais projetos?
Não sou bom de datas não, mas sei que comecei a atuar profissionalmente no PDTP com Danielle Dutra, atuei também com Cita
Domingos como fotografo e ajudando a produzir alguns catálogos das exposições da galeria Jenner Augusto, e também ajudei a Walter
Chou e Jorge Oliveira Santos no projeto Casa Nova Vida Nova. Ou seja, consegui a façanha de trabalhar nas três diretorias da sociedade
SEMEAR!!!
2 - Qual a importância do trabalho voluntário?
Mais que transformar a realidade do mundo o trabalho voluntario transforma a forma de pensar e agir do profissional, afinal de contas, só se
dedica ao trabalho voluntario aquele que esta pessoalmente e profissionalmente interessado no resultado do trabalho ao qual ele se
dedica.
3 - O que faz no seu lazer?
Sou muito caseiro, gosto de ficar em casa no tempo livre e lazer mesmo.... eu gosto de fotografar, passear por lugares como Laranjeiras e
São Cristóvão ou mesmo viajar pra lugares mais longe pra conhecer e aprender historias curiosas e pessoas pitorescas.
4 - Projetos para o futuro?
São tantos projetos... viajar um pouco mais e para um pouco mais longe. Trabalhar em projetos desafiadores com uma equipe boa.
5 - Receita para ser feliz?
Ser bem humorado e resolvo os problemas o mais rápido possível, há sim, é muito importante saber que não se pode ser feliz o tempo todo.
6 - Viagem inesquecível?
Todas, no entanto a mais marcante foi a primeira vez que fui a Catalunhia em 1988 e tive um contato maior com meu avo paterno.
7 - Ivan por Ivan?
Êta pergunta difícil..... sei lá....

Na Semear eu sou...
FELIPE WINE
Logística
Estudante de Educação Física e atua
na logística do projeto Unidos Para Crescer

Acontece na Sociedade Semear, no dia 06 de
novembro, às 18h30min, o lançamento do livro “QUEM TEM
MEDO DO TCC? – Desatando os Nós da Pesquisa Científica
na Prática Acadêmica”.

Quem Tem Medo do TCC?
Desatando os Nós da Pesquisa Científica
na Prática Acadêmica

WITIZZ ROSA
Coordenadora
Coordenadora geral do Projeto
Velho Chico desde o início

JORGE DE OLIVEIRA SANTOS
Coordenador de projeto
Formado em Administração, trabalhou no
PDTP e agora coordena o Casa Nova
Vida Nova
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Velho Chico
Meio Ambiente
Fert. Vidas
Meio Ambiente
Meio Ambiente
Voluntário

O Livro é uma coletânea de 13 textos produzidos por
um grupo de educadores, cuja diversidade de experiência se
desenvolve entre a docência, a gestão e a pesquisa no campo da
educação superior, coordenando e orientando importantes
programas e projetos, entre os quais, as pesquisas de iniciação
científica e o acompanhamento aos processos de elaboração
dos Trabalhos de Conclusão de Curso, nas áreas da graduação e
da pós-graduação. Constitui-se de reflexões, práticas e
sugestões, cuja finalidade é promover um olhar crítico sobre os
desafios presentes na etapa que encerra os cursos de

formação acadêmica.

