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Editorial

A família Sociedade Semear cada vez torna-se um 
espaço repleto de alegria feito por pessoas com objetivos e 
sonhos em comum focado na melhoria das condições 
socioambientais locais e globais.   
Em harmonia a toda essa energia, a Diretoria de Meio 
Ambiente atua de acordo com os princípios da 
sustentabilidade socioambiental, da diversidade de 
pensamentos e da cooperação mútua entre as diversas 
áreas de conhecimento e saberes, sempre alinhando as 
suas ações a missão e aos princípios orientadores da 
Semear.

Viver o dia-a-dia da Diretoria de Meio Ambiente é 
sempre uma construção e (des)construção de conceitos, 
idéias e pensamentos com o foco na boa qualidade das 
atividades, onde inserirmos o nosso profissionalismo, 
amor e dedicação ao que acreditamos e sonhamos para 
vivermos  em um mundo justo e ambientalmente 
equilibrado.

Novos olhares sobre a nossa família Semear foi 
lançado e acreditamos que a união, a cooperação, a 
harmonia e o amor que gera essa maravilhosa energia que 
utilizamos todos os dias renderão em bons frutos para 
todos. 

José Waldson Costa de Andrade
Diretor de Meio Ambiente da Sociedade Semear

CONTE COMIGO!

O Projeto “Conte Comigo!” - 
Juventude, Saúde e Vida no 
Sergipe Novo, uma parceria 
entre Sociedade Semear e 
Secretaria do Estado da 
Saúde, se propõe a discussão 
de temas que possibilitem aos 
jovens a reflexão acerca de 
comportamentos, produção 
de conhecimentos, ampliando 

o leque de escolhas e fortalecendo a autonomia através do 
desenvolvimento de ações na promoção da saúde. Baseado 
neste preceito deu-se início em abril, a “oficina inaugural” do 
projeto, sob a coordenação compartilhada de Jorge Monteiro, 
Jocélia Viana e Elaine Santos, e  colaboração de outros 
técnicos da Semear, abordou as temáticas de Corporeidade, 
Sexualidade, DST/AIDS, Projetualidade, Comunicação, entre 
outros enfoques, com o intuito de sensibilizar e construir um 
olhar mais especifico na promoção da saúde.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PETROBRAS

A Petrobras apresentou no dia 09 de maio o 
projeto de perfuração dos poços de exploração no 
Polígono de Águas Profundas, que consiste na 
perfuração de 15 poços ao longo de seis anos de 
atividade. A audiência pública foi realizada no Hotel 
Parque dos Coqueiros e foi promovida pelo IBAMA. 

O Polígono de Águas Profundas está 
situado ao sul de Sergipe, a uma distância 
aproximada entre 20km e 100km da costa, onde a 
profundidade da água varia entre 400m a 3000m. A 
audiência pública foi uma oportunidade de a 
sociedade conhecer, debater e decidir sobre a 
licença do empreendimento.

ZÉQ' OLIVER FAZ 
APRESENTAÇÃO NA 

SEMEAR

O cantor, compositor, 
regente e preparador 
vocal sergipano Zéq' 
Oliver (Ezequiel Santos 
Oliveira) apresentou, na 
Semear, seu novo álbum 
“Nego” - Uma nova 
visão sobre a Música 
Popular Brasileira ,  
r e s u l t a d o  d e  t o d a  
experiência acumulada 
durante seus anos de 
e s t u d o  e  v i v ê n c i a  

musical  através de uma criteriosa pesquisa de 
Música Popular Brasileira e suas raízes, sobretudo, a 
cultura Afro-descendente, sem desprezar, contudo, a 
inegável influência da Música Erudita, Latina e 
Americana com suas várias vertentes: o jazz, blues, 
hip-hop, Country e Rock.

Venha levantar poeira no 
São João da Semear

Data: 19 de junho
Horário: 19h30min
Local: Sociedade Semear art cipe!
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 NOME PROJETO

13/05 Neifran Estudos Múltiplos

18/05 Jailton

 

19/05

 

Georgete

24/05 Márcia

Administração

Regularização Fundiária

Estudos Múltiplos

Soayan Silveira de Almeida
Formação: Graduando em Direito e Gestão Pública
Função na Semear: Assessora Técnica do Projeto de Regularização Fundiária

1 - Desde quando atua na Semear e em qual projeto?
Desde Fevereiro de 2009, no Projeto de Regularização Fundiária do 
Assentamento Coqueiral

2 - Qual a importância do trabalho voluntário? 
Fundamental, desde que realizado com regularidade e seriedade auxiliando 
no processo de coletivização da responsabilidade social. 

3 - O que faz no seu lazer? 
Curto minha família (principalmente a Malu, minha filhinha de dois anos), 
meus amigos, praia, filmes, um bom livro, um bom vinho e...muita música é 
claro!

4 - Projetos para o futuro? 
Continuar atuando na área de planejamento urbano, me especializar em participação social e gravar um 
CD, entre outras coisas... 

5 - Receita para ser feliz? 
Curtir as coisas simples da vida, formar uma família legal, ter amigos...  amor...  

6 - Viagem inesquecível? 
De carro daqui para Palmeira das Missões\RS para participar de um Festival de Música. Não ganhei o 
festival, mas curti 7.000 km de Brasil,  passando por diversas cidades, praias, montanhas...foi demais!

7 - Soayan por Soayan? 
Uma mulher em eterna construção... Sem rótulos.

Bianca de Souza Lima 
Estudante de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Sergipe. 
Estagiária do Projeto de Regularização 

Fundiária. 
 

Catarina Nascimento de Oliveira
Assistente Social - Mestre em Serviço Social 

pela UFPE – Universidade Federal de 
Pernambuco. Assistente Social do Projeto de 
Regularização Fundiária desde Fevereiro do 

ano em curso. Professora do curso de Serviço 
Social da Universidade Tiradentes

 
Laís Wine Oliveira

Estudante de Administração. Técnica de 
logística do Programa de Comunicação 

Social da Petrobras.

Aniversariantes
dos meses de Maio e Junho

CIRCUITO DE FILMES AMBIENTAIS 

TELA VERDE

A Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológicos e Artes - 
SEMEAR em parceria com o Ministério da Cultura e o Ministério 
do Meio Ambiente está apresentando o “Circuito de Filmes 
Ambientais Tela Verde”. A primeira exibição dos filmes ocorreu 
no dia 03 de junho e as seguintes acontecem nos dias 10 de 
junho, 01 e 10 de julho, na Sociedade Semear, sempre às 19 
horas.

O projeto é uma mostra nacional de produções 
audiovisuais sobre experiências de projetos de educação 
ambiental, para exibição em estruturas educadoras como Salas 
Verdes, Pontos de Cultura, Coletivos Educadores e cineclubes. 
Utilizando metodologias de educomunicação, os filmes 
oferecem um mosaico de opiniões, visões de mundo e modos de 
vida dos membros das comunidades locais sobre o meio 
ambiente, os problemas e as responsabilidades ambientais e 
trazem uma importante contribuição para compreender como as 
comunidades tomam parte nos processos da gestão ambiental 
pública.

26/05 Waldson Diretoria de Meio Ambiente

Unidos Para Crescer

Regularização Fundiária

29/05 Alysson

31/05 Chris Vanini

17/06 Nelcy Parcerias I e II

24/06 Meire

28/06 Alan

30/06 José Antônio

Velho Chico

Cultura e Artes

Velho Chico

 NOME PROJETO
 


	Página 1
	Página 2

