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PPJA FORMA 160 JOVENS DA 2ª EDIÇÃO
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PÚBLICO PRESTIGIA ENCERRAMENTO DO “GRAVURA EM CIRCUITO”
Foi no dia 15 de maio, na Sociedade Semear, o encerramento do projeto Gravura
em Circuito: em diálogos urbanos, premiado pelo edital Rede Nacional Funarte Artes
Visuais – 8ª edição, do artista plástico Elias Santos, com o lançamento do catálogo e
DVD do projeto como registro de todas as ações realizadas nas duas cidades
envolvidas: Aracaju e Belo Horizonte. Neste ano, as ruas foram os espaços escolhidos,
vertendo-se nela para ampliar o acesso à arte junto à população. Foram produzidos
xilo-panfleto sendo o seu resultado intercambiado, ou seja, a produção de BH, foi
distribuída em Aracaju e a de Aju em BH, como forma de fazer circular a arte e ideias
produzidas em regiões diferentes, estreitando comunicações através da gravura.

SEMEAR PARTICIPA DE CARAVANA CONTRA A PEDOFILIA
A equipe de voluntários da Sociedade Semear esteve participando da
“Caravana contra o Crack e Pedofilia”, idealizada pelo Senador Magno Malta
(PR-ES), no dia 18 de maio, na cidade de Laranjeiras (SE), com apoio da
Universidade Federal de Sergipe e o Sest/Senat, tendo como objetivo
conscientizar a população para o altos índices de violência na região.
Segundo o Senador, Laranjeiras foi escolhida em virtude do grande movimento de
caminhoneiros na região, principalmente no povoado de Pedra Branca, onde são
muitos os casos registrados de pedofilia e uso de crack.
A programação contou com uma blitz informativa, com distribuição de camisetas
e panfletos, além de palestra do Senador Magno Malta e Show de Encerramento
das atividades, com atrações locais e nacionais.

EXPOSIÇÃO COLEÇÃO SÔNIA ALMEIDA

DIRETORA RECEBE
HOMENAGEM

Em cartaz na Galeria Jenner Augusto
(Sociedade Semear) a exposição “Coleção
Sônia Almeida”, com quadros de grandes
mestres sergipanos, a exemplo de Jenner
Augusto, Jordão de Oliveira, José Lima, J.
Inácio e José de Dome. A exposição tem
curadoria de Mário Britto e Derek Faria e fica
em cartaz até o dia 23 de junho, com horário
de visitação de segunda à sexta, das 09 às 19
horas.

A Diretora Administrativa da
Sociedade Semear, Liliam Santana, foi
homenageada durante o 6° Encontro
dos Filhos e Amigos de Capela, com o
“Prêmio José Guimarães Cabral”,
na categoria “Filhos de Capela”, como
forma de reconhecimento e notória
importância para o município
sergipano. A solenidade de entrega
aconteceu no último dia 26 de maio, no
Iate Clube de Aracaju. A equipe de
funcionários e colaboradores da
Semear parabeniza a Diretora pelo
prêmio recebido.
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PPJA ENCERRA 2ª EDIÇÃO COM
FORMATURA DE 160 JOVENS E
INICIA 3ª EDIÇÃO

Após dois anos de estudo e dedicação ao Programa
Petrobras Jovem Aprendiz, os 160 jovens da 2ª edição celebraram
sua formatura em solenidade realizada no dia 18 de maio, no
Espaço Sobre as Ondas, em Aracaju. O evento contou com a
presença da diretoria da Petrobras, Sociedade Semear e SENAI,
bem como dos educadores do Programa e de familiares dos
jovens.

Criado em 2006, o Programa Petrobras Jovem Aprendiz
(PPJA) atende jovens de 17 a 19 anos, em condições de
vulnerabilidade social e econômica e proporciona uma formação educacional inovadora, com o objetivo de preparar novos
profissionais para atuar no mercado de trabalho.

Como forma de agradecimento, a mãe do jovem aprendiz Antônio Henrique de Jesus Santos, escreveu uma “Carta de
Gratidão”, onde relata que o PPJa foi de fundamental importância para o seu filho e também para ela, uma vez que através do
Programa sentiu-se estimulada a voltar aos estudos. Confira a carta:

E desde o último dia 17 de maio teve inicio a 3ª edição do PPJA (ciclo 20122014), desta vez atendendo a 202 jovens dos municípios de Aracaju, Estância,
Itaporanga, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Carmópolis, Rosário do
Catete, Siriri, Divina Pastora, Barra dos Coqueiros, Japaratuba, Riachuelo, Maruim
(Povoado Pau Ferro) e Laranjeiras (Povoados Bom Jesus e Pedra Branca).

Nesta primeira etapa (formação básica) os jovens terão aulas diárias na
Semear de português, matemática, informática, relações interpessoais, cidadania,
saúde e prevenção, cultura e meio ambiente.

DIRETOR PRESIDENTE DA SEMEAR RECEBE MENÇÃO HONROSA
Carlos Britto, Diretor Presidente da Sociedade Semear, recebeu do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, uma placa de Mensão Honrosa, como uma das
pessoas que se destacaram em defesa do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos em
Sergipe. A solenidade de entrega aconteceu no dia 30 de junho, no auditório da Sociedade
Semear, na noite em comemoração aos 10 anos de existência do Comitê do Rio Sergipe.
Criado em 25 de junho de 2002, tendo como o primeiro presidente e
fundador o governador Marcelo Déda, o comitê do Rio Sergipe homenageou, com
entrega de placas de Menção Honrosa, ex-membros, ex-presidentes e personalidades que
se destacaram em defesa do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos em Sergipe.
Dez personalidades receberam a menção honrosa. São eles: o governador
Marcelo Déda, o deputado federal Márcio Macêdo, o secretário do Meio Ambiente
Genival Nunes, o superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – SAG/ANA,
Rodrigo Flecha, o superintendente de Recursos Hídricos da Semarh Ailton Rocha, o
promotor de Justiça da Curadoria do Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Nossa
Senhora do Socorro, Sandro Luiz da Costa, o diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe Eduardo
Matos, o promotor da Primeira Promotoria de Justiça da Cidade de Lagarto Antônio Cesar Leite, o jornalista Osmário Santos,
o diretor presidente da Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológico e de Arte/SEMEAR Carlos Roberto Britto Aragão e a
consultora em Gestão Participativa de Recursos Hídricos, Rosana Garjulli Sales Costa.

CATA AÇÃO REALIZA INTERCÂMBIO
Os representantes do Instituto Nova Ação, executora do Programa Cata Ação na cidade
de Abreu e Lima, em Pernambuco, vieram a Aracaju conhecer o trabalho desenvolvido pela
parceria entre a Sociedade Semear e a Universidade Federal de Sergipe. Esta etapa do
programa promove o intercâmbio entre diferentes executores locais do Cata Ação, permitindo
ações articuladas em rede nas cidades onde o programa atua. Foi realizada uma visita técnica à
CARE, no bairro Santa Maria, para apresentar sua história, estrutura, trabalhos sociais, a
exemplo do Projeto Recriarte, e quais as ações desenvolvidas pelo programa Cata Ação junto
aos cooperados. Além disso, a equipe do Instituto Nova Ação puderam conhecer a estrutura e a missão da Sociedade Semear, e
se informar a respeito das capacitações, campanhas e atividades executadas através do programa Cata Ação, em benefício da
sustentabilidade econômica e cidadania dos catadores e suas famílias.

LANÇAMENTO DE LIVRO E EXPOSIÇÃO SOBRE JENNER AUGUSTO EM SALVADOR
No dia 24 de maio, em Salvador (BA), o Procurador do Estado de
Sergipe, Mário Britto, e o artista plástico Zeca Fernandes lançaram o livro
“Jenner Augusto – vida e obra”, durante as comemorações dos 25 anos de
fundação da Catabas Empreendimentos Imobiliários. O evento foi
idealizado e realizado pelos sócios-proprietários da Catabas, Norberto
Odebrecht e Jorge Romano que lançou um prédio residencial de alto luxo, o
“Villa Augusta”. A noite contou, ainda, com uma exposição de 12 obras do
artista plástico sergipano, que tem curadoria de Mário Britto e Zeca
Fernandes. O evento foi assinado pela expert Lícia Fábio.
Para Norberto Odebrecht Junior, sócio-proprietário da Catabas, “A
comemoração pela data não poderia ter escolhido um homenageado
melhor, Jenner Augusto foi um grande pintor que contribuiu muito para a
cultura e arte baiana. Essa noite marcará para sempre a história da Catabas”.
A grandiosa noite reuniu a sociedade baiana e muitos amigos sergipanos, entre eles empresários, artistas, políticos,
intelectuais, amigos e familiares de Jenner. Estavam presentes a viúva de Jenner, Luíza Mendonça da Silveira, e sua filha, a
empresária Kátia Kruschewsky, o Diretor Presidente da Sociedade Semear, Carlos Britto, a Diretora de Cultura e Artes da
Semear e Diretora da Galeria Jenner Augusto, Cita Domingos.
“É um motivo de muita felicidade poder trazer para a Bahia, através dessa iniciativa da Catabas, esse pequeno acervo
com algumas obras desse grande artista. Os baianos poderão reviver a obra de Jenner, que é eterna”, afirmou Mário Britto.

