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ESTUDO MÚLTIPLOS

PPJA REALIZA MAIS UMA REUNIÃO
MENSAL COM OS JOVENS

.
Reuniões foram realizadas nos meses de fevereiro
e março com os jovens do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA), terceira
edição. As turmas tiveram a
consultoria dos técnicos da
Petrobras (UO-SEAL e
FAFEN), na Sociedade Semear,
e participaram de uma palestra
sobre mercado de trabalho na
área de mecânica, na sede da
Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe
(FAFEN). O palestra foi ministrada pelo Engenheiro
Mecânico da Fafen, Francisco Neto.
Segundo a Coordenadora Pedagógica do PPJA as
reuniões, que ocorrerão sempre as últimas sextas-feiras de
cada mês, servem para acompanhar o desenvolvimento
dos jovens na segunda etapa do Programa. “A reunião é
um momento de diálogo, acompanhamento e troca de
informações. Os jovens contam como estão se vendo
neste momento de formação profissional, apresentam as
dificuldades e a equipe
passa as orientações para o
melhor andamento das
atividades”, explica
Ivanilde.
Os gestores da
Petrobras, Maria Lucinda,
Carlos Batista e Edvan
Ribeiro, que farão o acompanhamento mensal com os
jovens, explicaram a metodologia dos próximos
encontros e utilizaram o momento para ressaltar a
importância de cada jovem aproveitar a oportunidade que
o PPJA está oferecendo a cada um.
Durante os próximos meses serão realizadas
novas visitas às escolas, visitas domiciliares e reunião
ampliada com os pais e/ou
responsáveis pelos jovens
para apresentação geral do
andamento do PPJA. A
próxima reunião
acontecerá no dia 26 de
abril.

PPJA REALIZA VISITAS DOMICILIARES
A equipe do
Programa Petrobras
Jovem Aprendiz
(PPJA), durante todo
o mês de abril, estará
realizando visitas às
residências de todos
os jovens atendidos
pelo Programa, com
o objetivo de fazer o
acompanhamento junto às famílias, para saber como os
mesmos estão no relacionamento familiar e
desenvolvimento
pessoal. É aplicado um
questionário com os
pais e/ou responsáveis
legais pelo respectivo
jovem, que vai apurar,
por exemplo, como o
aprendiz está utilizando
o salário que recebe, se
houve progresso (ou
não) desde o ingresso dele no PPJA, quais as mudanças
percebidas pelos pais, dentre vários outros aspectos.
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MEIO AMBIENTE
VIVEIRO DE ESPÉCIES NATIVAS
GARANTE REPOSIÇÃO DE MUDAS EM
NASCENTES E MATAS CILIARES
Com capacidade de
produção para 200 mil
mudas de espécie nativas, o
Governo de Sergipe, através
da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos
(Semarh), inaugurou na
manhã do dia, 18 de março,
o Viveiro de Essências Florestais. A iniciativa é fruto de
investimento de 2,5 milhões do Programa Preservando
Nascentes, a qual visa à restauração florestal de nascentes e
matas ciliares das sub-bacias dos rios Poxim, Cajueiros dos
Veados e Siriri-Vivo. A inauguração ocorreu na Universidade
Federal de Sergipe, local de instalação do Viveiro.
Segundo o secretário Genival Nunes, que na ocasião
representou o governador Marcelo Déda, o Governo de
Sergipe vem investindo em projetos ambientais que
asseguram a qualidade de vida das presentes e futuras
gerações. Ressaltou as Unidades de Conservação, que foram
criadas pelo Estado e que ganham visibilidade nacional pela
importância do bem natural e ecológico que abrigam.
O viveiro possui uma área de 6.875 m², onde foram
instalados três (03) containeres (escritórios), um (01) telado de
12 x 27metros de comprimento, com sistema de irrigação
automatizado, substrato, tubetes e sacos plásticos para uma
produção de mudas estimada de 100mil/ano de espécies.
Inaugurado com produção de 25 mil mudas de
espécies nativas, o viveiro tem mais de 50 tipos de espécies
plantadas, assegurou o
coordenador de recuperação
de nascentes no projeto,
professor Robério Ferreiro.
“As mudas são resultados das
sementes coletadas em
campo. Em seguida, as
sementes foram separadas
para processo de
germinação.”
Dos 50 tipos de espécies, destacam-se: craibeiro, paupombo, angico, jenipapo, tamboril, cajá, ingá, jatobá, jatobámirim, entre outras. As ações do Preservando Nascentes e
Municípios são coordenadas pela própria Semarh e
executadas, via contratação, pela Sociedade Semear em
parceria com a Universidade Federal de Sergipe.

TÉCNICOS DO ADOTE REALIZAM
ATIVIDADE EM BOQUIM
A equipe de educação
ambiental do projeto Adote
um Manancial, executado
pela Sociedade Semear,
realizou reunião pedagógica
no município de Boquim
(SE), com os professores da
rede municipal local, no dia
07 de fevereiro, abordando temas sobre educação
ambiental e sustentabilidade, com o objetivo de capacitar
os professores a trabalhar essas duas realidades em sala
de aula, repassando as informações para os alunos.
“Procuramos abordar o tema mostrando a realidade
atual, e acima de tudo, explicar como cada um deles
pode utilizar isso na sensibilização dos alunos”, comenta
Maili Lantyer, técnica de Educação Ambiental do Adote.

PROJETO DA SEMEAR GANHA
DESTAQUE NACIONAL NA ÁREA DE
MEIO AMBIENTE
O projeto “Ainda Existe Vida no
Deserto”, executado pela Sociedade
Semear, é destaque na publicação
“Apoio a iniciativas locais de
combate à desertificação”, do
Ministério do Meio Ambiente, como
sendo um dos projetos nacionais e o
único em Sergipe focado na
sustentabilidade, capacitação e
difusão de informações e práticas de
combate à desertificação e
recuperação de áreas degradadas.
O projeto, executado entre os anos de 2008 e 2009,
foi realizado no município de Poço Redondo (SE) tendo
como objetivo formar e capacitar jovens para a
problemática da desertificação e conservação do meio
ambiente, além da mobilização de órgãos públicos e
entidades para a discursão do tema.
Cursos e reuniões e foram realizados com o intuito
de fortalecer as atividades na área ambiental, bem como
promover o debate na busca de soluções para o combate à
desertificação em Poço Redondo.
Foram parceiros no projeto o Governo de Sergipe,
através da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Prefeitura Municipal
de Poço Redondo; Associação Cultural Raízes
Nordestinas; Projeto Dom Helder Câmara; Escola Técnica
Agrícola Dom José Brandão de Castro; Articulação do
Seminárido (ASA); Petrobras.
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ARTE E CULTURA
ARACAJOUBERT EM CARTAZ NA SEMEAR ATÉ DIA 30 DE ABRIL
Permanece em cartaz na Galeria Jenner Augusto, na
Sociedade Semear, a exposição “AracaJoubert”,
apresentando pinturas e esculturas do artista sergipano
Joubert Moraes. A exposição tem curadoria de Mário Britto
e fica em cartaz até o dia 30 de abril, com horário para
visitação de segunda à sexta, das 09 às 18 horas. Entrada
gratuita.
Quem for visitar a exposição terá a oportunidade de conferir o documentário
produzido pela filha do artista, Jade Moraes, que conta a história de um dos grandes representantes da cultura sergipana. O
visitante também poderá adquirir o livro sobre a vida e obra de Joubert Moraes, ao preço de R$ 70,00.
AracaJoubert é uma realização da Sociedade Semear, com o patrocínio do Governo de Sergipe, através do Instituto
Banese, e apoio da Editora Diário Oficial. Tem projeto expográfico de Zilton Cavalcanti e Gabriel Franco, projeto
luminotécnico a cargo de Josy Mendonça, projeto pedagógico de Josevanda Franco, programação visual de Germana de
Araújo e Ambientação de Gil Apolinário.
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ADMINISTRATIVO

SEMEAR COMEMORA DIA DA MULHER

No dia 08 de março a Sociedade Semear reuniu as funcionárias e
colaboradoras para comemora o Dia Internacional da Mulher, oferecendo um
café da manhã. Na oportunidade, elas foram agraciadas com um presente,
participaram de sorteio de brindes, ganharam CD de músicas que falam de
mulheres e assistiram a um vídeo surpresa, criado pela Assessoria de
Comunicação da Instituição, que apresentou fotos das funcionárias e
colaboradoras em diversos momentos da vida. Uma das colaboradoras, Elisa
Cruz, ainda homenageou recitando um poema “Mulher não nasce, estreia”, de
Jorge Oliveira, que deixou todas emocionadas.

