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NOVA COORDENAÇÃO DIRETIVA DA
SOCIEDADE SEMEAR
No último dia 27 de março, realizou-se a
Assembléia Geral da Sociedade Semear, tendo
como um dos principais pontos da sua pauta a
eleição da nova Coordenação Diretiva, para um
mandato de três anos, começando no dia 1º de
abril até 31 de março de 2012. A Coordenação
Diretiva tem a seguinte composição: Carlos
Roberto Britto Aragão (Diretor Presidente);
Liliam Santana Bastos Barroso (Diretora
Administrativa), Cita Domingos (Diretora de
Cultura e Arte); José Waldson Costa de Andrade
(Diretor de Meio Ambiente); Danielle Rodrigues
Dutra (Diretora de Estudos Múltiplos); Nivaldo
Pereira de Almeida (representante do Conselho
de Entidades Colaboradoras) e Sônia do Espírito
Santos de Almeida (representante do Conselho
de Orientação Programática).

BRAMANTE NA SEMEAR
Com a presença de autoridades, jornalistas,
artistas sergipanos, estudantes e amigos, César Romero
fez lançamento da exposição BRamante – 40 anos –
Pinturas, em comemoração aos seus 40 anos de
trabalho. O coquetel de abertura aconteceu no dia 19 de
março, na Galeria Jenner Augusto, na Sociedade
Semear.
“BRamante tem forma, matéria, sensibilidade e
cor. Busco emoções estéticas em rítmos “musicais”
oriundos do Nordeste. Algo que tenha o encanto da
humanidade, da espiritualidade, da mistura de raças, de
regiões, de achados. Algo plural que se unifica no corpo
da pintura”, explica César Romero
Além da exposição, César Romero fez o
lançamento do livro “A Escritura do Brasil”, escrito em
parceria com Jacob Klintowitz.

DIA DAS MULHERES

A Sociedade Semear realizou na tarde do
dia 09 de março confraternização em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A
festa teve música ao vivo, com a cantora Soayan,
um divertido bingo e lanche. O Boticário montou um
estande para oferecer produtos e maquiar as
mulheres presentes ao evento. Foi um momento de
reunir todas as voluntárias e colaboradoras que no
dia-a-dia não têm tempo para um bate papo devido
ao corre-corre diário.
SEMEAR PARTICIPA DO II FÓRUM DE COLETIVOS
EDUCADORES DO ALTO SERTÃO
Atendendo ao convite da Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos – SEMARH, a Sociedade Semear enviou
técnicos que atuam nos projetos de Educação Ambiental: “Sala
Verde” e “Ainda há vida no Deserto” para participarem do Fórum
que teve como objetivo construir de forma coletiva e
participativa o “Projeto Político Pedagógico do Coletivo de
Educadores” que atuam no território do Alto Sertão Sergipano,
de forma a incentivá-los à elaboração de novas ações de
Educação Ambiental naquela região. O evento aconteceu nos
dias 10, 11 e 12 de março no município de Canindé do São
Francisco.
Segundo os facilitadores responsáveis pela
organização do Fórum, a versão preliminar do documento será
submetida a Consulta Publica e será disponibilizada no site da
SEMARH.

José Jorge de Almeida Monteiro
Formação: Psicólogo – Pós-graduado em Gestão de Pessoas
Função na semear: Coordenador Técnico do projeto “Conte Comigo”
1 - Desde quando atua na Semear e em qual projeto?
Como facilitador do projeto Unido para Crescer, na 1ª fase, desde junho/2008
e a partir de janeiro no “Conte Comigo” como coordenador.
2 - Qual a importância do trabalho voluntário?
Ser voluntário é optar por uma causa, é ver nesta a possibilidade de mudança
e transformação. O que me leva a ser um voluntário é acreditar em todas estas
transformações.
3 - O que faz no seu lazer?
Gosto de ficar em casa, ver um bom filme e às vezes, fazer um churrasquinho.
4 - Projetos para o futuro?
Voltar a praticar esporte, outra especialização e quem sabe, outra graduação.
5 - Receita para ser feliz?
Autenticidade, simplicidade, lealdade, enxergar a vida com otimismo, e sempre acreditar, pois, “tudo
vale a pena quando a alma não é pequena”.
6 - Viagem inesquecível?
Algumas: no Canyon do São Francisco em Canindé, na praia da Joaquina em Florianópolis, nas dunas
de Natal, praia de Tamandaré em Pernambuco.....
7 - Jorge por Jorge?
Sempre de bem com a vida, companheiro, amigo, e acredito sempre no que faço.
UNIDOS PARA CRESCER

Alessandra B. Aragão
Contadora
Pós graduada em Gestão Empresarial
Coordenadora Administrativa
Thiago Santos
Serviços Gerais

Maria Ivone de Carvalho
Formada em Enfermagem
Aposentada do Ministério da Saúde
Voluntária no Projeto Semeando Amor
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PROJETO
Unidos Para Crescer
Regularização Fundiária
Regularização Fundiária
Tá Na Medida

Após a elaboração do diagnóstico, iniciaram-se
as capacitações do “Projeto Unidos para Crescer”, em
parceria com a Secretaria de Estado de Inclusão,
Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de
fortalecer e estimular empreendimentos solidários já
existentes nas comunidades. Sob a coordenação de
equipe de Joseany Alves dos Santos e Alysson Cristian
Rocha Souza as atividades começaram nos seguintes
municípios: Tomar do Geru, São Domingos, Santo
Amaro das Brotas e Nossa Senhora do Socorro. Os
participantes estão recebendo orientações sobre
relações interpessoais, hortas comunitárias,
acabamento perfeito em artesanato, segurança
alimentar e gestão de empreendimentos solidários.
Ainda no mês de abril, serão iniciadas as atividades nos
demais municípios atendidos pelo Projeto.

