Ano 05 . Edição 43 Novembro e Dezembro de 2012

EXPOSIÇÃO “PELEJA” ESTÁ
NA GALERIA JENNER
AUGUSTO
Na noite
do 13 de
novembro,
aconteceu à
abertura da
exposição
fotográfica
“Peleja”, de Alejandro
Zambrana na Galeria Jenner
Augusto (sala 02). A mostra traz
um ensaio documental de onze
anos da festa dos Lambe-Sujos e
Caboclinhos que acontece todo
ano na cidade de Laranjeiras,
dividido em três fases: Ciclo,
Herança e Ritual.
A abertura da exposição
contou com a presença de
amigos, familiares, artistas,
fotógrafos, estudantes. “A
exposição está maravilhosa,
pois retrata a cultura popular de
Sergipe e principalmente da
cidade de Laranjeiras. O início,
o meio e o
fim da festa
do LambeSujos e
Caboclinho
s”, diz
Hernany Donato, amigo de
Zambrana.
A exposição ficará em
cartaz até o dia 13 de dezembro,
com visitação da segunda a
sexta das 09 às 19 horas.
“Peleja”é decorrente do edital
de ocupação da Galeria Jenner
Augusto e conta com o
patrocínio da Petrobras. Tem
como curadora a jornalista e
fotografa Ana Lira.

CULTURA E ARTE

EXPOSIÇÃO SENSATIONS
.

A Galeria Jenner Augusto apresenta a exposição Sensations, de
Altair Santo, que retrata um pouco da trajetória do estilista, através de
20 croquis premiados ao longo de 10 anos, por meio de modelos feitos
para tv, cinema, teatro e moda. A abertura acontece na próxima terçafeira, 11, às 19 horas, na Sociedade Semear.

A ideia é mostrar que a moda brasileira vem de todos os cantos e
agora tem um ponto de encontro. Esta exposição desloca as fronteiras,
sempre tão rígidas, que separam arte, moda e artesanato. Não se trata de
deixa-las indiferenciadas, mas de evidenciar o quanto seus processos criativos se alimentam
nesta contaminação, potencializando suas especificidades e sua origem comum: o desejo da
beleza e o apreço decorativo, esclarece o estilista.
Altair ficou em segundo lugar no concurso Estilista Revelação 2011, do programa
TV Xuxa, da Rede Globo. A exposição fica em cartaz até o dia 22 de fevereiro de 2013.
“LAMBE-SUJOS E CABOCLINHOS” É ABERTA EM BRASÍLIA

Foi aberta no dia 20 de novembro, na Câmara
dos Deputados, em Brasília, a exposição fotográfica
“Lambe-sujos e Caboclinhos”, do fotógrafo sergipano
Márcio Garcez. Diversas autoridades sergipanas e do
cenário nacional estiveram presentes ao evento, a exemplo do Diretor
Presidente da Semear, Carlos Britto, o Ministro do STF, Ayres Britto, a
Senadora por Sergipe, Maria do Carmo, o Ex-Governador Albano
Franco, a Embaixadora do Panamá, Gabriela Garcia, os deputados
federais Márcio Macedo e Rogério Carvalho, o Diretor da Segrase,
Milton Alves, o Diretor do Centro Cultural Câmara dos Deputados
Zumbi dos Palmares, Casimiro Neto. A exposição tem curadoria
conjunta de Mário Britto e Ézio Déda.
A mostra apresenta
quarenta fotografias da
tradicional festa que narra
o combate teatral entre
escravos e índios, na
histórica cidade de
Laranjeiras - SE,
Patrimônio Histórico
Nacional. “Lambe-sujos e
Caboclinhos”ficará
exposta até o dia 29 de
novembro na Galeria do
10º andar do anexo IV da
Câmara dos Deputados,
em Brasília.
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REALIZADA MAIS UMA EDIÇÃO DO
FESTIVAL DE JOGOS DO PPJA
No último dia 25 de
outubro, no Ginásio do Sesi
do conjunto Augusto
Franco, em Aracaju,
aconteceu mais uma edição
do “Festival de Jogos do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz”, com o objetivo de
despertar a consciência para a cooperação,
integração e respeito saudável nas relações
sociais. Os jovens participaram de
competições de futsal, vôlei, handebol e
queimado, todos com times masculinos e
femininos.
O evento foi aberto como desfile das
delegações com a bandeira dos respectivos
municípios, execução do Hino Nacional
Brasileiro, além de apresentação artística.
Segundo a educadora do PPJA Sônia
Espirito Santo “a prática esportiva é um
instrumento que promove boas atitudes,
amizade, solidariedade, contribuindo para a
manutenção da saúde e a melhoria da
qualidade de vida”.
Ao final todos os
202 jovens receberam
medalhas de vencedores.

JOVENS APRESENTARAM
PLANO DE NEGÓCIO DO PPJA

ESTUDOS MÚLTIPLOS

Encerrando as atividades da
primeira fase do Programa Petrobras
J o v e m
Aprendiz
(PPJA), nos
dias 20 e 21 de
novembro, os
jovens fizeram
a apresentação
do Plano de Negócio, como parte do
módulo de empreendedorismo.
As turmas foram divididas
em grupos e cada uma apresentou
um tipo de atividade possível de ser
executada, com informações
detalhadas sobre a atividade como
forma de atuação, equipe de
trabalho, despesas e lucros. Foram
apresentados
empreendiment
os nas áreas de
entretenimento,
informática,
alimentação,
turismo entre outros.

JOVENS DO PPJA CONCLUEM
PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA

PALESTRA SOBRE
EMPREENDEDORISMO NO PPJA

ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE
PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO EM SÃO
CRISTÓVÃO
A Escola de Conselhos de Sergipe
participou na cidade de São Cristóvão
(SE), de capacitação promovida pelo
Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA)
daquela cidade. O encontro teve como
objetivo capacitar o Conselho de São
Cristóvão e de municípios convidados,
apresentando o perfil do órgão, noções de
direito administrativo, ciclo orçamentário,
lei de Responsabilidade Fiscal, Fundo
Municipal e lei 12.696/2012.
A capacitação foi dos dias 22 a 26
de outubro. Ministrada pelo Dr. Yuri de
Paula Gonzalez, sociólogo, jurista,
terapeuta comportamental e exconselheiro tutelar.

No dia 06 de novembro, no
auditório da Sociedade Semear, os
jovens do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) puderam ouvir a
palestra de “Dona Silvia do Beiju” que
contou sua história de vida e mostrou
que com garra, força de vontade, foco
nos objetivos de vida cada um pode ter
sucesso pessoal e profissional. A
palestra fez parte do módulo sobre
Empreendedorismo que tem como
objetivo despertar nos jovens o
interesse pelo mercado de trabalho,
vislumbrando-o como mais uma
possibilidade de inserção social.

Carlos Roberto Britto Aragão

Diretor Presidente

Os 202
jovens que
fazem parte
do Programa
Petrobras
J o v e m
Aprendiz (PPJA), concluíram, no dia 23
de novembro, a primeira etapa do
Programa, que está em sua 3ª edição.
Esta etapa tem duração de 06
meses, é executada pela equipe técnica da
Sociedade SEMEAR. Neste primeiro
momento, os adolescentes passaram por
uma formação básica, prevista na
proposta pedagógica do Programa. “Nesta
etapa os jovens passam por um processo
de “nivelamento” em relação aos
conteúdos do ensino fundamental, pois a
segunda etapa que acontece no SENAI
exige que o jovem tenha domínio destes
conteúdos. Por isso a importância deste
nivelamento”, explica Ivanilde Meneses,
coordenadora Pedagógica do PPJA.
Presente no
encerramento, o
G e r e n t e d e
Comunicação e
Segurança de
Informações da UOSEAL (Petrobras),
Luiz Roberto Dantas,
falou da importância do Programa para os
jovens. “Parabenizo todos os jovens desta
3ª edição do PPJA e aproveito para dizer
que agarrem esta oportunidade que é dada
pela Petrobras. O PPJA é o ponto de
partida para que vocês tenham um futuro
mais promissor

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Luiza Cazumbá
Estagiária

NOVO LIVRO DE CEZAR BRITTO É
LANÇADO NA SEMEAR
Ao som do
saxofone de Alejandro
Rabibi, o espaço da
Sociedade Semear foi
preenchendo para o tão
esperado lançamento do
livro 'Um lugar longe do
mundo' de Cezar Britto,
advogado, idealizador
da Semear. O evento
aconteceu na noite do dia 22 de novembro,
na Galeria Jenner Augusto.
O segundo romance, escrito em
suas viagens de avião, tem na capa uma
ilustração de Jenner Augusto e traz os
questionamentos do ser humano, que
transita entre o bem e o mal, a procura da
felicidade. “Todo mundo procura um
lugar para chamar de seu. Que lugar é
esse? É um lugar que tem luxo ou um lugar
simples? E para chegar a esse lugar, o que
é preciso? Esse é o desafio do livro, onde o
personagem procurar o seu lugar, já que
tem tudo em termos econômicos, já teve
tudo em termos de amor, e agora começa a
procurar a felicidade e o seu lugar no
mundo”, descreve Cezar Britto.
A cerimônia de lançamento contou
com a presença de amigos, familiares,
funcionários da
Semear e fãs das
obras de Cezar
Britto. “O que
vem de Cezar
Britto é muito
b o m , e l e
consegue transmitir muito bem o que
sente, de forma harmônica e gostosa de
ler”, diz Domingos Pascoal.
Muitos dos convidados estavam ansiosos
para saber qual era o enredo do livro, que
já estavam lendo no decorrer do
lançamento e do coquetel. “Ser uma obra
de Cezar já me deixa bastante curioso e o
que me chama também a atenção é o tema
do livro, a ambiguidade do ser humano.
Por isso já estou me deliciando”, comenta
José Carvalho Júnior.
O livro que já foi lançado em Brasília,
Campos de Jordão, Aracaju, já tem
Salvador e Belo Horizonte como
próximos locais.

EMBAIXADORA DO PANAMÁ
VISITA GALERIA JENNER
AUGUSTO

A embaixadora do Panamá,
Gabriela Garcia, visitou a Galeria
Jenner Augusto, no último dia 07
de novembro, e pôde conferir a
exposição do artista plástico
Ismael Pereira, Exaltação ao Caju,
bem como conhecer as instalações
da Sociedade Semear. Ela foi
recepcionada pelo Diretor
Presidente da Instituição, Carlos
Roberto Britto. Na ocasião da
visita, Gabriela estava
acompanhada do ProcuradorChefe do Centro de Estudos da
Procuradoria Geral do Estado
(PGE-SE), Mário Britto. A
embaixadora está no Brasil em
virtude de um acordo a ser firmado
entre o Brasil e o Panamá,
relacionado ao aspecto cultural.

ADMINISTRATIVO
SOCIEDADE SEMEAR
COMPLETA 11 ANOS DE
ATIVIDADES

No dia 08 de dezembro a
Sociedade Semear estará fazendo
aniversário. Nestes onze anos de
idade, vem cumprindo o que se
propõe que é fortalecer a cidadania,
contribuindo para um mundo onde
prevaleçam a ética, a solidariedade, a
igualdade de oportunidades e o
compromisso social, ambiental e
cultural.

CEZAR BRITTO RECEBE
MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO
O advogado e
s ó c i o
idealizador da
Sociedade
Semear, Cezar
Britto, recebeu
a “Medalha do
M é r i t o
Legislativo”,
concedida
todos os anos
pela Câmara dos Deputados às
autoridades, instituições e
personalidades que tenham prestado
serviços relevantes ao Poder
Legislativo do Brasil. A solenidade
ocorreu nesta quarta-feira (21), em
Brasília.
Segundo o presidente da Câmara,
Marco Maia, a homenagem
representa o reconhecimento da
Câmara pelo trabalho prestado ao
País. "Eles não estão intimamente
relacionados ao trabalho da Câmara,
mas são fundamentais para a
autoestima e para a afirmação da
sociedade e do povo brasileiro. A
Câmara reconhece essas iniciativas e
esses trabalhos a partir da entrega
dessa medalha”, afirmou.

