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TÉCNICOS DA SEMEAR REALIZAM PALESTRA
SOBRE DST/AIDS

N

o
m ê s
dezembro, os
técnicos da Sociedade
Semear, atendendo a
convite dos professores e
coordenadores da EMEF
Sérgio Francisco da Silva,
aplicaram a Oficina de
DST/AIDS para alunos do turno da noite. A roda de batepapo contou com a participação dos técnicos Paloma de
Jesus, Jorge Monteiro e Elaine Santos, que interagiram
com os jovens sobre a problemática das Doenças Sexuais
Transmissíveis e AIDS.
Estas ações estão ligadas ao Programa Saúde e
Prevenção nas Escolas – SPE, tendo como parceiros as
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Educação.
O SPE trabalha na perspectiva de transformar o contexto
de vulnerabilidade que expõem adolescentes e jovens às
Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS,
através da integração saúde/educação privilegiando a
escola como ambiente de participação e atuação dos
jovens e adolescentes. Propondo discussões e
fomentando a participação juvenil nos vários ambientes
onde os jovens estejam inseridos, o SPE apresenta um
conjunto de medidas voltadas para formação de jovens e
profissionais da saúde e educação acerca de temáticas
como: sexualidade e saúde reprodutiva; diversidades
sexuais;prevenção das DST e AIDS, gêneros; álcool e
outras drogas.
Desta forma, o SPE chama a atenção para o
fortalecimento não apenas de debates acerca das
temáticas já citadas, mas também da implementação de
ações que possam contribuir para construção de
realidades diferentes dos atuais paradigmas sociais da
juventude brasileira, sensibilizando os jovens sobre a
importância da educação preventiva bem como a
“Educação de Pares”. O ambiente descontraído criado
pelos técnicos oportunizou uma maior interação com os
alunos.

SOCIEDADE SEMEAR E
MÁRIO BRITTO
RECEBEM PRÊMIO

A

Sociedade
Semear e o
colecionador de artes, Mário
Britto, foram agraciados com
o prêmio "Destaques da
Cultura Sergipe", que homenageou
mais de cinquenta artistas e
instituições que trabalharam em prol
da cultura em 2013, promovido pelo
ator, diretor e produtor Jorge Lins.
O evento ocorreu no
restaurante Zodíaco, localizado na
Orla Pôr do Sol.
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Exposições de peso na Galeria Jenner Augusto

D

uas exposições ocupam as salas da Galeria
Jenner Augusto entre os meses de janeiro
e fevereiro. A sala principal está com a “18ª exposição
de acervo”, com obras de vários artistas, entre eles
Jordão Oliveira, Jenner Augusto, Antonio Maia, J.
Inácio, Fábio Sampaio, Cesar Romero e Joubert Moraes.
Já a sala 02 está com a exposição “Arte Plural” do
artista plástico mineiro Sergio Ferreira, um operário da
Arte. As exposições têm curadoria de Mário Britto,
Projeto Luminotécnico de Josy Mendonça e as obras
estão à venda.
Que tipo de música costuma ouvir?
Escuto de tudo um pouco... , mas se for pra escolher gosto
mesmo, é da brincadeira, zueira. Adoro um pagode suingueira,
sertanejo, forró.

N

esta edição entrevistamos Breno Lordello, que
nasceu em Vitória da Conquista - BA, onde morou
19 anos da sua vida, até vim para Aracaju. Formado em Biologia,
ele diz amar o que escolheu fazer. Tem o catolicismo como
religião, porém não é praticante.
Quais projetos você está envolvido na Semear?
No momento estou envolvido no Programa Petrobras Agenda 21,
mas fico também rodando por todas as diretorias e onde
estiverem precisando de um quebra-galho tô dentro.
Quais planos você tem para o ano de 2014?
Não sei, não planejei nada ainda para 2014, mas o que eu quero
mesmo é que ele seja um ano excelente e muito feliz para mim e
todos que me cercam.
Você que mora próximo ao bairro 13 de julho e é biólogo, qual a
sua opinião sobre a obra de contenção do Rio Sergipe?
O que estão fazendo com os rios Sergipe e Poxim é uma
maluquice. Todo processo está sendo atropelado, não foi feito
nenhum estudo de impacto causado pelo aterro do espaço. A
obra é um paliativo para prestar contas à população, porém no
futuro as forças do mar e dos rios voltarão ainda mais intensas.
Não acho que a solução tomada foi a melhor, mas temos que
aceitar, pois as decisões já foram tomadas e no momento não há
nada que possamos fazer para voltar ao que era.
Qual a sua ocupação favorita?
Agora estou num momento esportivo, tipo andar de bicicleta,
incentivado por Waldson e Ivan e jiu jitsu, arte marcial que
sempre gostei, pratiquei há muito tempo atrás e nunca deixei de
curtir.

Carlos Roberto Britto Aragão

Diretor Presidente

O que costuma ler?
Costumo ler muito assuntos relacionados com o dia-a-dia do
meu trabalho. Leio muito jornais digitais e revistas tal como
Veja. Não sou muito de romances, acho que inclusive é um
item que devo me empenhar.
Momento marcante?
Existem vários, mas com certeza a FORMATURA... Formar ao
lado de pessoas especiais para mim não podia ser melhor.
Sua melhor característica?
Humm... Complicado dizer, mas se for para citar acredito que
seja alegria.
Que lugar gostaria de conhecer e qual gostaria de rever?
Existem três lugares no mundo que tenho sonho de conhecer:
Disney (com todos os parques ao seu redor), Cidade do Cabo
na África do Sul (mergulhar com tubarão branco) e Grande
Barreira de Corais (Austrália).
O que você aprecia no ser humano?
Tem varias características tais como bom humor, alegria,
amizade, companheirismo, mas acima de tudo CARÁTER.
Gosto de estar ao lado de pessoas que possuem essa
característica, pois a partir dela conhecemos o restante. Por
isso, que me cerco de pessoas com essa qualidade.
Medo?
Sim... Vários... Alguns descobertos... Outros ainda não...
Palavra preferida?
Veeeeeiiiiii!! Todos sabem disso... kkkk... Acho que é a palavra
que mais uso, pois falo ela o tempo todo...kkkk.
Frase preferida?
“Falem bem, ou falem mal... Mas falem de mim... É ibope...”.
Pois se estou incomodando, é por estou fazendo a diferença.

Thiago Ismerim
Jornalista Responsá vel
(DRT/SE 1021)

Luiza Cazumbá
Estagiá ria

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE
ANO DO PPJA

N

o dia 20
d
e
dezembro o
P ro g ra m a
Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA)
realizou a
confraternização de final de ano com os
jovens e toda a equipe do Programa, com
um dia de lazer. A programação, que
aconteceu no espaço do Petroclube, contou
com muita música, gincana recreativa,
competição esportiva, além da distribuição
de livros para os jovens que se destacaram
durante o ano de 2013 no PPJA.
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE
ANO DA SEMEAR
O mês de dezembro foi de comemorações
na Sociedade Semear, que realizou uma Missa
em Ação de Graças pela passagem dos 12 anos
de atividades da Instituição, comemorado no
dia 08 de dezembro. A ocasião foi de
agradecimento pelo ano de 2013 que foi de
grandes e importantes atividades para a
Semear e para o desejo de um ano novo de
paz, esperança e saúde. A celebração foi
conduzida pelo Padre Flávio Roberto. Outro
momento foi a Confraternização de Final de
Ano no dia 20 de dezembro. O espaço multi
eventos da Semear foi decorado em clima de
barzinho o que tornou a festa ainda mais
divertida. Estavam presentes funcionários e
colaboradores da Instituição.

