
Ano 03 . . Janeiro de 2010Edição 21

Apelidos é coisa forte na Sociedade Semear, forte mesmo!!!!

Se tem algo que é unanimidade aqui na Semear são os nossos apelidos, muitos no diminutivo outros no 

aumentativo, alguns relacionados à características pessoais, mas todos são recheados de muito carinho. Os 

apelidos demonstram o quanto de carinho que nós temos pelas pessoas que aqui estão e que assim gostam de 

serem chamadas. 

Tudo começa quando alguém liga e daí uma voz te responde assim: “Sociedade Semear, Lucineide em 

que posso te ajudar?” Nada mais é do que nossa colega de trabalho Nena, esposa de uma outra pessoa muito 

querida por todos, Jailton, que por algum tempo respondia também por Carreirinha. Dando uma volta pela 

secretarias e secretárias da Semear encontramos Nelcy, mas, podem chamar de Nel, a baiana arretada. 

Andando mais um pouquinho temos Márcia, também conhecida por Márcinha, mãe de Kevin e esposa de quem? 

Afff!!! Ele mesmo, o Neguinho mais ousado da Semear, Silvâno. Por falar em ousadia temos Paulinho, ele mesmo 

o maior ator que a Semear já conheceu. 

Mas, voltando as secretárias e secretarias, temos nada mais nada menos que Maria Mônica, oopsss 

Mônica ou Moniquinha, a mulher que resolve tudo, ela é a secretária do cara, ele mesmo Carlinhos, porque se 

você quiser falar com o presidente não tem essas formalidades todas não, é Carlinhos mesmo no diminutivo. 

Ahhh, aparecem algumas confusões os Brenos, temos Bel (perdido) e Breno Vinícius, este pode chamar de 

pequeno notável, menino bom arretado! Por falar em confusões... e os Jorges, temos Itabaiana City, Jorge 

Oliveira, pai de Arthur e Pietro e o senhor Jorge Monteiro que todos chamam de Monteiro, mas o nome dele é 

Jorge José ou é José Jorge, mas, Zezinho não! Rapaz, e a galera que organiza tudo, essa é da pesada nos 

apelidos, Milton é Mocó colaborador exemplo, Maurinho não é Mauro é Mário, vê se pode isso! Agora Chibica, 

que não é Maurício é Manoel Messias. Adriano é Já Morreu, mas graças a Deus ele ta vivo!!! Thiago é Quiabo um 

dos mais novos integrantes. Ahhh esqueci que podemos confundir Cita por Cida.

 Vamos passear um pouco agora pelos técnicos e coordenadores, a começar com Paulinha que nada 

mais é que, Anapaula assim mesmo tudo junto, Paloma é Palomita ou a Nega, para nada dá em confusão Ana 

Paula também pode ser Piu, mas ai já é outra meu povo!!! Joseany é Josy e lembre-se com Y a amigona de 

Carminha, essa amizade daria um livro. Ah! uns dos melhores, Allyson Cristian, nosso cantor de arrocha (ele me 

mata), Maria Ivanilde que não é Ivanildes é Ivaninja, ela parece uma gueixa, tão linda! El é Elvanir apelido bom, 

poucas letras, no instante é pronunciado, Sônia é Sôninha, Sinho é Waldson outro Zezinho é José Waldson, 

Danielle é Dani, Wine é nosso vinho mesmo, Felipe!!!! Sandrão é nosso colega Sandro que nada verdade é 

Alexsandro. Gustinha é Augusta Accyole, nome chique. O mais perigoso de todos Cléo, pseudônimo Creuuuu. 

Ahh temos Ângela também chamada de Regina. Temos nossa amiga o sol, a lua ou a estrela, enfim é ela mesma 

Jocélia, Jó ou Jô.  Eita Jesus quanta gente!!!! Será que já é a vez de Katia kkkk uiiiii!!! Começo por Cachinho ou 

cachaça kkkk Katita ou Kaitola. 

Enfim, apelidos é o nosso forte mesmo e eu não poderia deixar de ter, sou Lanlan.

Elaine Silva Santos

Técnica do Unidos Para Crescer

É com esse espírito de alegria e de amor ao próximo que esperamos um 2010 cheio de saúde e 

conquistas para todos nós. Agora um recadinho para nossa LANLAN: você começou a contar uma história, mas 

com certeza, novos personagens estão ou virão. Portanto, esperamos novos textos.

Carlinhos Britto Aragão

Diretor Presidente da Semear

 



 NOME PROJETO / SETOR 

 

Aniversariantes
dos meses de JANEIRO E FEVEREIRO

28/01 Elisa

30/01 Lilian

31/01 Nadja

Regularização Fundiária

Diretoria Administrativa

Comunicação

 
 10/02 Joseany

12/02 Marluce Britto

Parcerias I e II

Administração
 

PROJETO / SETORNOME

28/02 Susiene Regularização Fundiária

 06/01 Kamila Santos

13/01 Ruth

Regularização Fundiária

Fertilizando Vidas

 
 

  

08/02 Cezar Britto Administração
 

Confraternização de Natal da Semear

No dia 21 de dezembro a Sociedade Semear 
realizou a festa de confraternização de final de ano, com 
muita música, ao som do DJ Ruy, e um apetitoso buffet, 
organizado pelo Buffet Toscan, de Mary Toscan. Todos os 
colaboradores da “família Semear” estiveram presentes e 
fizeram a animação até altas horas da noite. Confira as fotos.

06/02 Ana Paula Parcerias I e II
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