Ano 02 . Edição 16. Julho de 2009

Editorial
São atribuições da Diretoria Administrativa da
Sociedade SEMEAR (conforme Estatuto): substitui o
Diretor Presidente em seus impedimentos; encarrega-se
das funções administrativas, do zelo e guarda dos
documentos que constituem a memória da instituição;
responsável pela Tesouraria e contabilização, mantendo
em dia a escrituração, o controle dos recursos,
movimentação das contas; responsável pela conservação
e guarda dos documentos relativos à tesouraria.
Atualmente, a Diretoria Administrativa da
Sociedade Semear encontra-se subdividida em dois
setores específicos: Financeiro e Pessoal. Este último,
anteriormente centralizado no escritório de contabilidade,
passou a ter seu planejamento, execução e controle das
atividades diretamente na SEMEAR, contando com a
valiosa colaboração de Alessandra e Aparecida
(empregada de Barros Filhos Contabilidade), atendendo a
uma demanda dos Projetos PROJOVEM Urbano (104
empregados com CTPS assinada) e Estadual (346
empregados com CTPS assinada). Quanto ao Financeiro
contamos com a indispensável contribuição do Anderson
(estagiário de Barros Filhos).
Ressalte-se o aprendizado, constante e diário, em
relação a Leis, Portarias, Instruções Normativas,
Regulamentos necessário a boa condução das atividades
inerentes aos Termos de Parceria, Convênios e Contratos
firmados entre a Sociedade SEMEAR e diversas
Secretarias de Estado e Municipais.
Enfim, trabalhar na SEMEAR é colher bons frutos
de sementes que são lançadas diariamente por todos
aqueles que fazem parte dessa renomada organização.
Líliam Santana Bastos Barroso
Diretora Administrativa da Sociedade Semear

CURSO PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
DE ESPÉCIES FLORESTAIS
A Sociedade Semear estará ofertando o curso
“Produção de Sementes e Mudas de Espécies
Florestais”, nos dias 10, 11, 17 e 18 de julho. O curso,
direcionado a técnicos, professores e demais
profissionais da área, será ministrado pelo Professor
Doutor Roberto Anastácio Ferreira, do Departamento
de Ciências Florestais da Universidade Federal de
Sergipe, terá carga horária de 40 horas, ministrado
das 07 às 12h e das 14 às 19h, no auditório da
Semear. O valor da inscrição é de R$ 150,00 e terá
vagas limitadas (40).
Informações: 3214-5800 ou
sociedadesemear@infonet.com.br

São João da Semear
Em clima de muita descontração e
confraternização, aconteceu no dia 19 de junho o São
João da Sociedade Semear. A festa teve quadrilha,
comidas típicas e o autêntico forró nordestino com a dupla
Roberto e Gilmar. A animação tomou conta de todos.
Confira as fotos !!

Thiago Ismerim Medina Gomes
Formação: Graduado em Jornalismo
Função na Semear: Assessor de Imprensa e Técnico de Mobilização
1- DESDE QUANDO ATUA NA SEMEAR E EM QUAL PROJETO?
Estou na Semear desde 2005. Atuo na Assessoria de Comunicação da Semear (voluntário) e
no Programa de Comunicação Social Regional da Petrobras/Semear.
2 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO?
É acreditar que o seu potencial pode construir uma ponte entre o insucesso e o sucesso do
seu vizinho. É participar da construção de uma sociedade mais digna a todos.
3 - O QUE FAZ NO SEU LAZER?
Adoro ouvir músicas, ler, ver televisão, ir a praia e sair com os amigos.
4 - QUAIS OS PROJETOS PARA O FUTURO?
Crescimento profissional.
5 - RECEITA PARA SER FELIZ?
Curtir todos os momento que a vida tem a oferecer e agarrar as oportunidades e claro estando sempre ao lado de
minha mão e meu irmão e dos meus poucos e grandes amigos.
6 - VIAGEM INESQUECÍVEL?
Quando fui para a Disney em 1994. Realmente inesquecível !!!!
7 - THIAGO POR THIAGO?
Difícil essa pergunta .Bom, sou divertido, amigo, companheiro, estressado, impaciente, gosto que as pessoas
sejam verdadeiras comigo, vivo a mil por hora, às vezes falo sem pensar e acabo machucando as pessoas e por
ai vai (risos).

PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO DE SE
CRHIS VANINI ALMEIDA GOMES
Arquiteta e Urbanista, formada pela UNIT,
pós – graduada em Engenharia do Petróleo
pela WELLCON. Arquiteta do Projeto de
Regularização Fundiária

QUEZIA ALVES DOS SANTOS
Acadêmica de Serviço Social da Universidade
Tiradentes – UNIT
Acadêmica de História da Universidade
Estadual Vale do Acaraú - UVA
Estagiária do Projeto de Regularização

Aniversariantes
do mês de Julho
NOME

PROJETO

05/07
05/07

Alessandra
Nivea Karla

Diretoria Administrativa
Regularização Fundiária

09/07

Lucivânia

Regularização Fundiária

12/07

Lucineide

Administração

21/07
21/07

Creuza
Wittz

Diretoria de Estudos Múltiplos

21/07
22/07
27/07

Antônio Carlos
Sônia
Paloma

Diretoria de Estudos Múltiplos
Diretoria de Estudos Múltiplos
Tá na Medida

29/07

Quézia

Regularização Fundiária

Diretoria de Estudos Múltiplos

A Secretaria de Planejamento do
Estado de Sergipe (SEPLAN), em
parceria com a Sociedade
SEMEAR, estará realizando no
mês de julho as Conferências
Municipais do Planejamento
Participativo do Estado de Sergipe. Ao todo serão realizadas 75
Conferências envolvendo todos os municípios sergipanos, com o
objetivo de promover o diálogo entre instituições públicas e
sociedade; estimular a integração das políticas públicas,
programas e projetos; acompanhar a execução dos investimentos
públicos em Sergipe e eleger os representantes (delegados) para
as Conferências Territoriais e Estadual.
As equipes de facilitadores, mobilizadores e logística que
irão atuar nas Conferências Municipais do PP participaram de
uma capacitação, realizada pela equipe da Semear no período de
22 de maio a 19 de junho, que contou com a participação da
Secretária de Planejamento do Estado de Sergipe, Lúcia Falcón, e
o Diretor-Presidente da Sociedade Semear, Carlinhos Britto.

