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EDITORIAL - SENTIMENTOS

A nossa conversa começa com o encontro dos 
sentimentos, onde o amor e a alegria, juntos, buscam 
ajudar a tristeza a diminuir as dores expressas na vida. O 
amor conhecendo e compreendendo muito bem as 
sensações humanas, doa-se ao divino, ao fraterno, ao 
lúdico e ao físico. Sua atenção está sempre voltada em 
ouvir e atender o outro.

O fascínio ao conhecer o amor se atrai 
irresistivelmente e, esse efeito causa o encantamento. 
Surge, então, o primeiro amor, que ocupa todos os 
espaços e a pessoa humana se entrega ao outro de corpo 
e alma. Essa doação torna as pessoas mais alegres, 
descontraídas e felizes. Qualquer que seja a alegria – 
contida ou eufórica -, não se discute o bem que ela nos 
faz. Na vida há coisas que são inexplicáveis: a amizade é 
um grande exemplo. Sabemos que vamos ter muitos 
amigos, perder alguns e brigar com outros. Mas tudo isso 
é muito especial. Fazemos de tudo para sermos felizes, 
no entanto, as fragilidades humanas em exercer seus 
desejos e atos, que são naturais, acabam praticando 
vícios de conduta.

As fraquezas humanas podem ser representadas 
pelos pecados capitais. A vaidade – desejo de atrair 
admiração de outras pessoas – muitas vezes uni-se a 
luxúria – desejo descontrolado em busca do prazer. A 
ansiedade/pressa, presente no dia a dia, é um sinal de 
alerta, pois estamos sempre apressados (afoitos), como 
se as horas fossem insuficientes para tantas informações 
e imagens que povoam o nosso consciente. Fazemos de 
tudo para termos um futuro melhor e quando chegamos 
lá, não o desfrutamos, estamos apressados: dormimos 
com pressa, comemos com pressa, amamos com pressa, 
nos divertimos com pressa.

Ao contrário da pressa, a solidão, a princípio o 
sentimento de que algo ou alguém está faltado, fazendo-
nos sentir saudade. Perceber que você está se sentido só 
pode ser muito importante para o nosso crescimento. 
Segundo Pablo Neruda, “saudade é sentir que existe o 
que não existe mais”. O medo é importante, pois é um 
sinal de alerta, de algum perigo no meio. Quem 
sobreviveria se não tivesse medo de nada? Que dizer 
que vivemos procurando atividades, conquistas, ou seja, 
tudo aquilo que nos fazem bem, felizes e com bem estar.

O tempo é uma coisa poderosa, que nenhum 
homem pode controlar. Só o tempo é capaz de dar valor e 
reconhecer os sentimentos humanos. Use-o com 
sabedoria. Aproveitem, pois o tempo é vida.

Elvanir Britto Aragão
Educadora Social

SOLIDARIEDADE COM ARTE

A Semear realiza a 2ª edição da 
exposição coletiva “Solidariedade Com 
Arte”, em parceria com mais de 30 artistas 
sergipanos envolvidos. Este ano a 
exposição conta não apenas com pinturas 
em telas, mas também com fotografias, 
desenhos e esculturas em diversos 
tamanhos. Todas as obras, independente 
da técnica, artista ou dimensões, estão 
sendo vendidas a preço único de R$ 
200,00 cada e todo valor arrecadado será 

destinado a jovens de escolas municipais e estaduais que serão 
selecionados e ganharão bolsas de cursos profissionalizantes. 
A s  o b r a s  p o d e m  s e r  v i s t a s  n o  b l o g  
www.solidariedadecomarte.blogspot.com ou na sede da 
Sociedade Semear.

Os artistas parceiros deste ano são: Alan Adi - João 
Valdenio - Joel Dantas - Elias Santos - Cruz - Adauto Machado - 
Ismael Pereira - Caã - Fábio Sampaio - Adriana Hagembeck - 
Tintiliano - André Chagas - Ana Carolina - Raquel Lima - Jacira 
Moura - Lúcio Teles - Marco Suruba - Edidelson - Marly - Rafael - 
Milton Coelho - Rei-do-Barro - Gabi Etinger - Camilo - Melciades 
- Israel Melo - Eduardo Fabião - João Bosco - Doca - Danilo 
Guimarães - Jamson Madureira.

No dia 10 de 
dezembro a Sociedade 
Semear  rea l i zou  a  
abertura da exposição na 
Galeria Jenner Augusto, 
apresentando todas as 
obras para visitação.

I Mostra Semear/SPE
(Saúde e Prevenção na Escola)

A Sociedade Semear realizou no período de 09 a 13 
de novembro, em parceria com as Secretarias de Estado de 
Saúde e de Educação, a I Mostra Semear/ SPE, que é 
desenvolvida por jovens que participam de projetos 
executados pela Semear. Foram realizadas palestras, 
oficinas e apresentações culturais atraíram ao evento alunos 
de escolas públicas e particulares da capital. 

Confraternização de Natal da Semear

Data: 21 de dezembro

Horário: 18 horas

Local: Sociedade Semear

Obs: Confirmar presença com Ângela, na recepção.



 NOME PROJETO 

 

Nívea Karla de Oliveira

Aniversariantes
do mês de DEZEMBRO

02/12 Ivanilde

10/12 Paulinho

17/12 Jocélia

Tá Na Medida

Administração

Conte Comigo

 

Formação: Graduanda do Curso de Serviço Social - Unit
Função na Semear: Estagiária de Serviço Social do Projeto de Regularização Fundiária

 18/12 Felipe

18/12 Bianca

30/12 Breno

Parcerias I e II

Regularização Fundiária

Cultura e Artes

 

PROJETONOME

1- DESDE QUANDO ATUA NA SEMEAR E EM QUAL PROJETO?
Desde março de 2009, no projeto de Regularização Fundiária.
 
2 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO? 
“Vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera 
acontecer”. Acredito que o trabalho voluntário seja justamente isso, a importância da 
participação de cada um que se multiplica e forma um conjunto, uma nova realidade 
construindo assim uma sociedade menos individualista. 
  
3 - O QUE FAZ NO SEU LAZER? 
Costumo ir à praia, cinema, ouvir música e adoro está entre a companhia dos amigos.

4 - QUAIS OS PROJETOS PARA O FUTURO?
Concluir a graduação e ser aprovada no projeto de mestrado..
 
5 - RECEITA PARA SER FELIZ?
“É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”
 
6 - VIAGEM INESQUECÍVEL?
Operação Projeto Rondon – Brasília/Goiás.

7 -NÍVEA  POR NÍVEA?
Nívea é amiga, comunicativa, determinada, cheia de objetivos, seus maiores tesouros é a família e os amigos, 
penso  que a beleza consiste na simplicidade e na verdade e tem a vida como um presente de deus.

RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO

Em resposta ao Processo Seletivo do Projeto 
Preservando Nascentes e Municípios Semear/ 
SEMARH, a Diretoria de Meio Ambiente divulga a lista 
dos estagiários e técnicos selecionados para trabalhar 
na atividades de Educação Ambiental.

Estagiários:

Titulares:
Thiago Xavier, Ruth dos Santos e Cristiane Fontes

Suplentes:
Carlos Vinicius Meneses e Gabriela Rolim.

Técnicos:

Titulares:
Thiago Roberto Soares Vieira e Bruno Villaça Gonçalves

Suplente:
Paola Cláudia Carolina Estrada Camargo.

!
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REENCONTRO DOS JOVENS DO PPJA

Os jovens do Programa 
Petrobras Jovem Aprendiz – 
PPJA, implementado pela 
Petrobras e executado pela 
Sociedade Semear no período 
d e  2 0 0 6  - 2 0 0 8  f o r a m  
convidados pela Semear para 
um reencontro, que aconteceu 
no d ia  17 de outubro,  
organizado pela coordenadora 
do Projeto, Ivanilde Meneses, 

com apoio dos monitores e educadores.  Com o objetivo de 
atualizar as informações quanto ao acesso dos jovens ao 
mercado de trabalho, bem como continuidade dos estudos, o 
momento foi oportuno para que os jovens contribuíssem com a 
proposta pedagógica para a continuidade do Programa. Os 
jovens foram saudados por representantes da Petrobras, 
diretorias e equipe técnica executora do Programa da Sociedade 
SEMEAR. Após darem depoimentos sobre como avaliam suas 
participações e contribuições para a continuidade do Programa, 
aconteceu uma confraternização entre todos os participantes. 

30/12 Alexandro Parcerias I e II


	Página 1
	Página 2

