INFORME SEMEAR
Ano 01 - Edição 07 - Setembro de 2008

EDITORIAL
Gostaria de pedir permissão a todos os Projetos da
Sociedade Semear para falar um pouco sobre o Programa
Petrobras Jovem Aprendiz, no mês de encerramento de um
ciclo que, apesar de algumas dificuldades, julgo de grande
sucesso e principalmente de aprendizagem.
Foram dois telefonemas das Unidades da Petrobras
em Sergipe (UN-SEAL e UN-FAFEN), convidando a nossa
equipe para uma reunião sobre mais um grande Programa da
Companhia. No início um grande susto, a reunião estava
marcada num prazo muito curto e foi necessário cumprir, num
prazo ainda menor, uma série de demandas logo após essa
reunião de apresentação. Em uma corrida contra o tempo,
tivemos que montar uma equipe de educadores sociais para
participar de uma capacitação sobre a filosofia, os objetivos, as
metas e a metodologia do Programa.
Motivada pelo desafio de dar vida a Lei da
Aprendizagem, a nossa equipe não mediu, desde o
conhecimento do Programa, esforços para atingir esse
objetivo, introduzindo um elemento importante nesse pedaço
de papel escrito, o coração. Foi com muita satisfação e alegria
que tive o privilégio de acompanhar o carinho, a dedicação e o
compromisso dessa equipe dando, sem a menor dúvida, o seu
melhor.
O que falar dos nossos jovens, com suas experiências
de vida, pautada, na maioria dos casos, pela superação, pela
busca incansável da felicidade e de um lugar ao sol. Muitos
compreenderam, infelizmente nem todos, que tiveram e
aproveitaram essa grande oportunidade e hoje sabem, com a
mais absoluta certeza, que são protagonistas da sua história,
atores principais das suas vidas e únicos responsáveis pela
execução dos seus projetos de vida, além de servirem de
exemplo para muitas pessoas, inclusive eu.
Portanto, é com muita satisfação que agradeço, em
nome da Sociedade Semear todos os parceiros do PPJA em
SERGIPE, a PETROBRAS, a PROCEFT, o CEFET/SE, o
SENAI, a CARIRA TOUR. A nossa briosa equipe, parabéns e
muito obrigado por tornarem o sonho da Semear cada vez
mais concreto. Aos jovens, fica a nossa torcida por uma vida
cheia de saúde; o resto vocês sabem como correr atrás.
Carlinhos Britto
CHOU PARTICIPA DE SEMINÁRIO EM BRASÍLIA
Nos dias 12 e 13 de Agosto, em
Brasília, o diretor de Estudos Múltiplos,
Walter Chou, participou do “Seminário
de Capacitação: Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS)”
onde 300 gestores públicos e técnicos
se reuniram para a discussão de
instrumentos para a implementação do
PlanHab e a consolidação do Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social (SNHIS), promovendo o planejamento das
ações do setor habitacional de forma a garantir o acesso à
moradia digna. A Secretaria Nacional de Habitação, de forma
inédita, apóia estados e municípios na elaboração do PLHIS
por meio do repasse de recursos do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social. Nas seleções de 2007 e 2008,
a Ação disponibilizou R$ 50,1 milhões que serão repassados
para mais de 1.300 municípios e 26 estados.

JOVENS DO PPJA PARTICIPAM DE CERIMÔNIA NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
A convite do comitê da
Petrobras UN-SEAL, os
jovens que fazem parte do
Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) em
Sergipe participaram da
cerimônia na Assembléia
Legislativa de Sergipe, a
qual concedeu ao Gerente
Geral da Unidade de
Negócios da Petrobras para
os estados de Sergipe e Alagoas, o título de Cidadão
Sergipano. Os jovens assistiram atentamente a solenidade e
ao término, cumprimentaram o homenageado e participaram
de um coquetel oferecido aos presentes.

SEMEAR PARTICIPA DE DISCUSSÃO DO
PLANO NACIONAL DE CULTURA
A Sociedade Semear participou das discussões
do Plano Nacional de Cultura, realizado em Sergipe pelo
Ministério da Cultura com o apoio do Governo do Estado
de Sergipe e Câmara de Vereadores. A discussão,
ocorrida entre os dias 24 e 26 de agosto, visa ajustar o
texto do citado plano à especificidades regionais,
promovendo a participação dos diferentes grupos
sociais na construção das diretrizes que conduzirão as
políticas públicas de cultura no país. A participação da
Sociedade Semear supõe garantir a
representação da sociedade civil organizada neste
processo, instigar a criação de instrumentos para a
democratização do acesso à cultura e à legitimação dos
movimentos populares e expressões culturais afrobrasileiras, quilombolas, indígenas e dos imigrantes.
ETAPA CONCLUÍDA
Os jovens que fazem parte do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz, concluíram mais uma etapa: a formação
profissional. Para o encerramento das atividades, foi
organizado um seminário onde eles puderam demonstrar
parte de todo conhecimento adquirido.
Observamos que agora, os jovens são possuidores de
conhecimentos técnicos e habilidades específicas, de acordo
com a área de aprendizagem escolhida. Com isso, percebe-se
também que têm a auto estima fortalecida, sabem que são
capazes, precisavam apenas de uma oportunidade para
demonstrarem.
Um outro paradigma começa a ser quebrado: a
educação profissionalizante pode ter cunho de projeto social.
Não estamos preparando os jovens para reproduzir o modelo
de produção vigente, mas para a vida!
Para nós da SEMEAR que acompanhamos os jovens
desde o momento da seleção, é notório a evolução enquanto
protagonistas, estão sempre surpreendo, mais nos ensinam
do que aprendem conosco. A proximidade do término de seus
contratos não nos deixa tristes, mas felizes e seguros de que
apenas começaram sua caminhada.
Maria Ivanilde Meneses de Oliveira
Coordenadora do PPJA pela SEMEAR

Entrevista
Maria Ivanilde Meneses de Oliveira

Coordenadora do Programa Petrobras Jovem Aprendiz,
voluntária do Projeto SALA VERDE; assessora
pedagógica nos projetos “Unidos para Crescer” e “Casa
Nova, Vida Nova”.

1 - Desde quando atua na Semear e em qual projeto?
Atuo na SEMEAR desde 2003. Comecei minhas atividades como voluntária no projeto “Tênis, uma sacada
Cidadã”.
2 - Qual a importância do trabalho voluntário?
O trabalho voluntário é uma atitude de solidariedade humana e como tal, sempre nos sentimos recompensados quando nos doamos
por uma causa que acreditamos.
3 - O que faz no seu lazer?
O lazer é uma necessidade que ainda estou tentando colocar em prática... Quando consigo, me divirto ao lado de meu esposo, filhos,
amigos.
4 - Projetos para o futuro?
Continuar estudando, trabalhando no que gosto e acredito ter mais tempo para minha família, escrever.
5 - Receita para ser feliz?
Acreditar em uma força divina que rege toda a nossa vida e nos dá motivação para recomeçarmos sempre: DEUS!
6 - Maior qualidade e maior defeito?
Difícil falar sobre qualidade e defeitos... É mais fácil ouvir das pessoas quais são...
Mas acho que minha maior qualidade é a capacidade de acolher. Meu maior defeito ainda é a tolerância... Continuo tentando ser mais
tolerante, mas nem sempre consigo...
7 - Viagem inesquecível?
Barra de São Miguel em Alagoas... Um reencontro maravilhoso!

Na Semear eu sou...
TELMA DE SANTANA SOUZA
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Assistente Social e
Técnica em Enfermagem.
Atua na Semear há dois anos

JOSÉ MAURO FEBRÔNIO DA SILVA
Serviços Gerais
Trabalha na Semear há dois anos

BERTILENE DE ALMEIDA SANTANA
Coordenadora de Cultura e Artes
do Velho Chico
Formada em Pedagogia.
Trabalha na Semear há 03 anos

EXPEDIENTE

- PPJA
15/09 - Kizza
- Parceria I e II
29/09 - Mileise
29/09 - Maria de - Velho Chico
Lourdes

PROJETO VELHO CHICO RECEBE O
CASA NOVA VIDA NOVA
Aconteceu no
último dia 27 de agosto, na
sede da Semear em Propriá
(Projeto Velho Chico: uma
lição de vida) a primeira
reunião com as 150 famílias
que serão contempladas
com casas do Projeto Casa
Nova Vida Nova. As obras
para a construção das
casas, localizadas no Bairro
Maria do Carmo, na cidade
de Propriá, já foram iniciadas. O projeto foi apresentado por José
Walter Chou e Jorge Oliveira. Após a apresentação do projeto e a
sua discussão com a comunidade, foi estabelecido um cronograma
para a realização das novas etapas do projeto. Participaram ainda
da reunião do Diretor Presidente da Sociedade Semear, Carlinhos
Britto e o Secretário Municipal de Assistência Social, Carlos
Oliveira.
PROJETO APROVADO NO MINISTÉRIO DO TURISMO
A Semear, em parceria com a Associação pela Cidadania
dos Pescadores e Moradores do Povoado Terra Caída, Município de
Indiaroba e a Secretaria de Turismo do Estado de Sergipe
apresentaram em julho o Projeto de Estruturação e Fortalecimento
do Turismo de Base Comunitária do Povoado Terra Caída, em
reposta ao edital de Turismo de Base Comunitária do Ministério do
Turismo e Ministério do Meio Ambiente. O resultado foi publicado no
último dia 08 e o projeto foi selecionado dentre 518 propostas
encaminhadas aos ministérios.
Entre os resultados esperados estão: maior participação da
comunidade de Terra Caída nos benefícios advindos da atividade
turística, geração de trabalho e renda, além da qualificação para a
gestão da atividade turística.
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