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PPJA REALIZA REUNIÃO COM OS
FAMILIARES DOS JOVENS

AGENDA 21 REALIZA ATIVIDADES EM SERGIPE

.
os dias 20 e 27 de julho,
aconteceu na Sociedade
Semear, reunião com os
familiares dos jovens do
Programa Petrobras Jovem
Aprendiz – PPJA, 3ª edição,
com o intuito de reforçar a parceria entre o programa,
estabelecer a troca de experiências e avaliar o impacto
do projeto na vida do jovem na visão da família.
A reunião começou com uma dinâmica onde
cada familiar fez uma apresentação como também uma
análise comparando a evolução do jovem durante o
programa.
Durante a apresentação, uma das mães se
emocionou ao falar da filha, suas superações e
conquistas durante o programa. “Este programa ajudou
minha filha sair de uma depressão muito forte. Muitas
vezes pensei que ela não iria conseguir, mas com a ajuda
das psicólogas e de todos da Semear, ela vem crescendo
e melhorando”.
As psicólogas do PPJA, Milena Seixas e Ana Paula
Domingos, conversaram com os familiares sobre a
importância das reuniões para criar uma ligação entre a
família e o programa.
Outros pontos foram tratados na reunião como o
planejamento financeiro, os recorrentes problemas de
saúde, frequência escolar e falta ao trabalho. O diretor
presidente da Sociedade Semear, Carlos Britto, falou da
importância do programa e sobre o investimento que a
Petrobras faz no projeto. “Este programa existe em várias
empresas por ser uma lei federal, que diz que todas as
grandes e médias empresas devem ter Jovens
Aprendizes, mas o grande diferencial da Petrobras é que
ela vai além do que exige a lei, oferece, por exemplo, um
salário mínimo para que os jovens estudem fazendo um
curso de profissionalizante”.
A reunião terminou com um lanche e contou com
a presença do representante da Petrobras, Carlos
Batista, além dos monitores e da coordenação do PPJA.

esde o mês de maio de
2012, o Programa Petrobras
Agenda 21, desenvolvido pela
parceria entre a Petrobras e a
S o c i e d a d e S e m e a r, v e m
realizando atividades em 18
comunidades no estado de Sergipe, com o objetivo de
entregar as “Agendas 21” locais, além de dar as comunidades
autonomia para minimizar problemas enfrentados, buscando
parcerias das mais diversas formas possíveis, sem esperar
atitudes do poder público ou de empresas de grande porte.
As comunidades foram escolhidas a partir da
influência de atividades exploratórias nas áreas dos
municípios de Aracaju (Mosqueiro, Areia Branca, Robalo e
Santa Maria), São Cristóvão (Rosa Elze), Barra dos Coqueiros
(Canal), Japaratuba (Sede e São José), Carmópolis (Sede e
Aguada), Siriri (Sede e Siririzinho), Riachuelo (Sede),
Laranjeiras (Pastora, Bom Jesus e Pedra Branca), Maruim (Pau
Ferro), Divina Pastora (Sede)
Até o momento, foram realizadas reuniões de
sensibilização com as comunidades, plantões de inscrição
para atuação de jovens no Programa, capacitações desses
jovens envolvendo as temáticas de cidadania, meio
ambiente, voluntariado, desenvolvimento local e aplicação
de questionários para geração de um diagnostico
socioambiental.
O projeto segue até o mês de novembro fazendo
apresentação do diagnóstico, discursão dos grupos
temáticos, fórum da Agenda 21 em cada localidade e ao final
será entregue os documentos (Agendas 21) as comunidades.
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Diretor Presidente da
o dia 15 de julho, foi
S o c i e d a d e S e m e a r,
comemorado
o Dia
Carlos Britto participou da
do Homem e as
abertura do 4° Encontro
mulheres
da Semear
Sergipano de Educação
não podiam deixar
Ambiental (ESEA), no
passar em branco. Elas
auditório da reitoria da
fizeram uma divertida
Universidade Federal de
surpresa para os
Sergipe (UFS). O evento teve como tema “Sustentabilidade,
colegas de trabalho,
Consumo e Cidadania.
colocando o famoso
Na abertura os participantes puderam conferir a "moustache", bigode em inglês para homenageápalestra da Prof. Dra. Michèle Sato, da Universidade Federal do los. Cada homem ainda ganhou uma caneca
personalizada.
Mato Grosso.

Coordenadora do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz, professora e mestre em
Educação, IVANILDE MENESES, fala um pouco de sua vida
profissional e pessoal.
Em que foi seu mestrado e o porquê da escolha?
O meu mestrado foi em Educação na linha de pesquisa: Formação
de Professores, Saberes e Competências. A escolha do tema se deu
em função de querer aprofundar os estudos nesta área, buscando
compreender a realidade educacional brasileira e sua interface
com as politicas públicas de formação de professores e atuação do
magistério.
O que é fazer parte da coordenadoria do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz?
Significa o desafio de articular a educação não formal com a formal
para o desenvolvimento pessoal e social de jovens aprendizes. É
uma experiência pessoal e profissional fantástica, onde ensinamos
e aprendemos muito com os colegas de trabalho, jovens e suas
famílias.
Quais são os desafios de trabalhar com os jovens? E as vantagens?
Os desafios são muitos... “O primeiro deles é ter autoridade sem
ser autoritária, visto que muitos jovens, por estarem em
desenvolvimento e formação para o “Mundo do Trabalho”,
apresentam dificuldade em atender orientações”. Ouvir o jovem,
discutir pontos de vistas de forma a ampliar seu olhar sobre a
realidade e ao mesmo tempo, ampliarmos o nosso olhar de
educadores, se constituem em um exercício árduo que procuramos
realizar ao longo do PPJA. Outro grande desafio é fomentar o
protagonismo no jovem. As vantagens são muitas, destaco a

Carlos Roberto Britto Aragão

Diretor Presidente
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energia contagiante da juventude e sua criatividade.
O Brasil tem passado nos últimos meses por uma revolução,
indo às ruas reivindicar seus direitos. Você acha que “o
gigante acordou” mesmo? E qual a sua posição sobre os
manifestos?
Acredito que “o gigante ainda está sonolento”, apesar de ter
sido cutucado ao longo do tempo pelos movimentos sociais.
Preocupa-me a forma como ocorreram às recentes
manifestações no Brasil, após o protesto do Movimento Não
Pago. Respondo suas perguntas com outras perguntas: A
quem interessa toda esta revolta repentina da população?
Quem está por trás deste destaque da mídia a estas
manifestações? Acredito que para o “gigante” acordar é
necessário que a dimensão politica seja mais abordada na
formação dos profissionais da educação e que a escola atue
de forma conjunta com outros espaços de formação.
O que faz nas horas vagas?
Ultimamente não tenho tido estas horas vagas, mas tento
organizar meu tempo para outras atividades que eu gosto
além do meu trabalho, como estar com minha família, ir à
igreja, conversar com amigos, estudar e escrever.
Qual foi último livro que você leu?
Tenho feito muitas leituras por conta da dissertação, acho
que o último foi: “O caminho se faz caminhando: conversas
sobre educação e mudança social”, de Myles Horton e Paulo
Freire.
Agora falando um pouco sobre o seu gosto musical, que
estilo prefere?
Musica Popular Brasileira e para relaxar, New Age.
RAPIDINHAS...
Medo: Morte
Palavra preferida: Transformação
Momento marcante: Nascimento de Luísa, minha primeira
neta.
Comida preferida: Moqueca de peixe com pirão.
Frase preferida: “Tudo posso, naquele que me fortalece”.
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