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Aniversariantes de
Fevereiro e Março

 NOME PROJETO / SETOR

12/02

08/02

06/02

17/02 Ângela Regina

Marluce Britto

Cezar Britto

Ana Paula (Piu)

Idealizador da Semear

  Diretoria Estudos Múltiplos

    Sócia-Fundadora

Agenda 21

SOCIEDADE SEMEAR GANHA 
DESTAQUE NACIONAL NA ÁREA DE 

MEIO AMBIENTE
 A Sociedade Semear é destaque no anuário 
“Análise Gestão Ambiental” – edição 2012/2013, como 
uma das ONG´s brasileiras mais atuantes e que trabalha 
boas práticas em gestão ambiental, análise feita através 
do Índice da Gestão Ambiental Corporativa (IGAC), do 
anuário, que tem por objetivo medir o nível relativo de 
desenvolvimento ambiental de uma companhia com base 
em uma combinação de indicadores e dados objetivos 
sobre suas práticas de gestão. O resultado foi alcançado 
através de dados colhidos entre 2007 e 2011, com 
aplicação de questionário entre as 1.500 maiores 
empresas brasileiras, em 28 ramos de atividades.
 “Este destaque representa a busca da Sociedade 
Semear pela excelência nas suas práticas de acordo com 
os parâmetros da gestão socioambiental vigentes no 
Brasil apresentando projetos e soluções integradoras as 
comunidades trabalhadas. aos seus parceiros e 
colaboradores”, comenta o Diretor de Meio Ambiente da 
Semear, Waldson Costa.
 O anuário Análise Gestão Ambiental nasceu em 
2007 com o intuito de desvendar o que as grandes 
companhias públicas e privadas, bancos e ONGs 
brasileiras fazem em prol do meio ambiente. Além de 
investigar e apresentar as ações praticadas por essas 
instituições, a “Análise” produz reportagens especiais que 
retratam os avanços e os desafios que o país enfrenta 
nesta área. 
 Os resultados permitem dizer que a discussão em 
torno das práticas de gestão ambiental e da 
sustentabilidade, como um todo, vem crescendo como 
consequência do processo natural de desenvolvimento 
da sociedade. “As grandes companhias estão cada vez 
mais transparentes, dão aos acionistas e funcionários um 
volume cada vez maior de informações – bem como aos 
demais públicos com os quais se relacionam”, afirma 
Silvana Quaglio, diretora-presidente da Análise Editorial e 
idealizadora da publicação.

JOVENS DO PPJA RETORNAM ÀS 
AULAS

Os jovens da 3ª 
edição do Programa 
Petrobras Jovem 
A p r e n d i z  ( P PJA )  
retornaram às aulas 
no Senai no dia 21 de 
janeiro.  Os 202 
aprendizes estão no 

módulo profissionalizante, escolhido de acordo 
com sua área de interesse. Os cursos ofertados 
foram: Administração de Redes e SQL (Serve com 
Assistência Técnica), Eletricista Predial e Industrial 
com Automação e Mecânico Industrial. O módulo 

teve início no dia 
26 de novembro 
d e  2 0 1 2  e  
prossegue até o 
final do Programa, 
em maio de 2014.
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GRITO DE CARNAVAL DA SEMEAR

Realizado no dia 05 de fevereiro mais uma edição do 
Grito de Carnaval da Sociedade Semear. Os funcionários e 
colaboradores entraram no clima e colocaram fantasias para 
a festa ficar ainda mais divertida. O momento de folia serviu 
também de integração 
entre os funcionários 
da Instituição. A festa 
foi animada ao som 
das marchinhas do 
carnaval, além do 
frevo e axé.

Na tarde do dia 06 de fevereiro aconteceu o grito de carnaval do 
Same (Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição). O Lar, que 
completa 64 anos foi fundado pela Arquidiocese de Aracaju, 

entidade da Igreja Católica, abriga cinquenta e sete idosos.
 A folia foi animada pela fanfarra do 28ª Batalhão do Exército que tocou 

machinhas, frevo, forró e músicas da atualidade. “É com muita satisfação que 
fazemos o carnaval do Same. Um momento de alegria e interação entre a 
sociedade e os idosos”, fala Antonio Costa, Diácono e diretor presidente do 
Same.
 Os idosos estavam fantasiados e bastante animados, lembrando os 
tempos de outrora. “Estou muito feliz com essas pessoas tocando para a gente”, 
diz dona Adira moradora do Same.  
 A Sociedade Semear foi parceira na realização do grito de Carnaval. “É 
extremamente importante e gratificante para Semear participar de atividades 
como essa. Ver o sorriso de cada idoso, numa tarde tão bonita e animada faz 
valer nosso esforço de cada dia” fala Thiago Ismerim, assessor de comunicação 
da Semear.

SEMEAR PARTICIPA DE CARNAVAL DOS 
IDOSOS DO SAME 
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