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Editorial
Durante meados de abril
e início de maio ocorreu o
processo seletivo dos
jovens que fazem parte do
Programa Petrobras Jovem
Aprendiz em Sergipe PPJA. Além da equipe
técnica responsável pela
execução do Programa, vários colaboradores da
SEMEAR se mobilizaram para apoiar a seleção dos
jovens aprendizes, quer seja cedendo os espaços físicos
onde são planejadas as ações e projetos ou ainda
colaborando através do desenvolvimento atividades
relacionadas ao processo seletivo. Foram momentos em
que a sensibilidade e a solidariedade afloraram em
todos que fazem a SEMEAR, pois ficou evidente o
quanto a juventude sergipana busca uma oportunidade
de formação profissional pelo trabalho.
Assim, se desfaz o rótulo muitas vezes colocado
pela mídia de que juventude é sinônimo de violência,
especialmente nas classes sociais desfavorecidas.
Políticas públicas ainda não são eficazes no combate a
desigualdade de oportunidades para a população
brasileira e os jovens, futuro da nação, ainda não são
prioridade na oferta.
Ouvir dos jovens que o que mais desejam é ter
um futuro melhor e ajudar sua família, nos incentiva na
busca de novos parceiros para execução de outros
Programas/Projetos com foco na responsabilidade
social, sustentabilidade econômica, ambiental e
cultural.
Dessa forma, damos boas vindas a vocês,
JOVENS APRENDIZES da PETROBRAS edição
2010-2012 e contamos também com a colaboração de
vocês para darmos continuidade à luta por um mundo
melhor e com
igualdade de
oportunidades.
Maria Ivanilde
Meneses de Oliveira
Coordenadora
Pedagógica do PPJA

I Oficina Antinuclear do Nordeste
A Sociedade Semear através do
Diretor de Meio Ambiente,
Waldson Costa, participou,
durante os dias 26, 27 e 28 de
Abril de 2010, no Convento das
Dorotéias na cidade de OlindaPE, da “I Oficina Antinuclear do
Nordeste”. Este momento teve
como objetivo a articulação dos
diversos movimentos
ambientalistas do nordeste,
sindicatos de todo o Brasil, Associação dos Sobreviventes da
Bomba Atômica no Brasil entre outros.
Os momentos marcantes da oficina foi o depoimento da
vitima do Césio 137 do estado do Goiás mostrando as causas e
conseqüências físicas dos afetados pelo material radiativo, os
moradores da cidade de Angra dos Reis relatando os impactos
sociais e ambientais causados pela instalação da usina nuclear de
Angra I e II e dos trabalhadores da Nuclemon que estiveram
expostos a radiação dentro do ambiente de trabalho onde relataram
a luta por boas condições de atendimento de saúde.
A oficina foi organizada pela Fundação Alemã Heinrich
Böol Stiftung, FASE- PE, Associação Movimento Paulo Jackson,
Instituto Gambá e o Greenpeace.

FERTILIZANDO VIDAS
A Petrobras, através da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe –
Fafen, lançou a segunda edição do projeto
Fertilizando Vidas (programa de inclusão
social através do esporte) nas cidades de
Maruim, Laranjeiras e Riachuelo.
O projeto, uma parceria da Petrobras e
Sociedade Semear, irá proporcionar a 300
crianças e adolescentes de baixa e baixíssima renda, que estudam
em escola pública, o acesso a atividades práticas esportivas e de
lazer, incentivando o ensino, a aprendizagem e o exercício da
cidadania.
Serão ministradas aulas de futsal e handebol, associadas às
atividades de relações humanas e cidadania, além do
acompanhamento das crianças e adolescentes na escola, família e
comunidade.
“Esse projeto é
muito importante para
minha vida e para todos
os estudantes que não
tinham o que fazer nas
horas vagas. Estou
m u ito feliz ”, d is s e
Jhonata Teles Santos, de
14 anos, que será
beneficiado com o
Fertilizando Vidas.

São João da Semear - 2010

NOTA DE FALECIMENTO
No dia 11 de maio
fomos surpreendidos com a triste
noticia do falecimento de nossa
colaboradora Ticiana Ferreira
Cabral. Sempre com um sorriso
estampado no rosto, Ticiana
além de excelente profissional,
era sinônimo de garra e vontade
de viver. Além da saudade,
Ticiana nos deixa a lição de viver
sempre com otimismo e que
superação deve ser a nossa
principal meta de vida.

COMEMORAÇÃO

No dia 30
de junho houve a
comemoração dos
aniversariantes do
Mês de Junho da
Semear. A reunião
aconteceu no
restaurante de
comida regional,
Mangará.

Aniversariantes
dos meses de Maio, Junho e Julho
NOME
18/05

Jailton

19/05

Georgete
Márcia
Waldson
Alysson

24/05
26/05
29/05
31/05

Chris Vanini

06/06
06/06
08/06

Alan Adi
Cristiane
Vanessa

NOME

PROJETO / SETOR
Administração

Regularização Fundiária

11/06

Júnior

15/06

Ruth

PROJETO / SETOR
Administração

Pres. Nascentes e Municípios

29/06

Thauana

05/07

Alessandra

Meio Ambiente

05/07

Nívea Carla

Regularização Fundiária

Parcerias I e II

09/07

Lucivânia
Lucineide
Sônia
Paloma
Quézia

Regularização Fundiária
Logística

Estudos Múltiplos

Regularização Fundiária
PPJA

Pres. Nascentes e Municípios
Voluntária

12/07

22/07
27/07
29/07

Pró-Jovem

Administração

Fertilizando Vidas
PPJA
Regularização Fundiária

