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Petrobras realiza aula inaugural da 4ª edição do
Programa Jovem Aprendiz

Aconteceu no dia 10
de junho, na sede da Petrobras
em Aracaju, a aula inaugural
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA). Esta é a quarta
edição realizada em Sergipe em
parceria com a Sociedade Semear
e Senai beneficiando 160 alunos
que passaram pro um processo
de seleção, que envolveu, entre
outras etapas, entrevista com os
jovens e suas respectivas famílias.
Desde o início do programa, 555
jovens de 15 cidades sergipanas já
foram beneficiados. O professor e
escritor Hamilton Werneck foi o
convidado especial para o evento
com a palestra “O que se espera

do profissional neste século?”. Os
estudantes aprovaram a palestra do
professor Werneck, que abordou as
áreas do novo mercado de trabalho
e o perfil de profissional que as
empresas esperam no século XXI.
“Este momento marca o pontapé
inicial para o futuro dos jovens.
Espero que o PPJA possa
transformar a vida de cada um
para um futuro melhor. São dois
anos que mudarão a vida dos
jovens”., diz o Gerente Geral
da Unidade de Operações de
Exploração e Produção em Sergipe
a Alagoas, Luiz Ribério Ramos.
O Diretor Presidente da Semear,
Carlinhos Britto, presente ao

evento, agradeceu a Petrobras
pela parceria e desejou aos jovens
sucesso. “Vocês são o sal da terra
e a luz do mundo. Deixe a vida
de vocês gostosa e sejam luz.
Aproveitem a oportunidade e façam
a história de vocês”, disse Britto.
Na ocasião, o porta-voz da turma,
Jean Santos Batista, falou da
oportunidade que o programa
proporcionará aos jovens. “Gostaria
de agradecer imensamente a
Petrobras e em nome dos jovens
desta edição, quero falar que
vamos fazer valer a confiança
e a oportunidade dada a nós”.

Rua Leonardo Leite, 148 - São José - Aracaju - Sergipe - Tel: (79) 3022-2052
E-mail: comunicacao@sociedadesemear.org.br
www.sociedadesemear.org.br

1

ESTUDOS MULTIPLOS
Responsáveis pelos jovens do PPJA 4ª edição participam
de reunião na Sociedade Semear

E

m 14 de junho de 2014 a
equipe técnica da Sociedade
SEMEAR responsável pela
execução PPJA realizou a primeira
reunião coletiva com os responsáveis
pelos jovens aprendizes da 4ª edição,
que teve entre seus objetivos,
apresentar a equipe responsável pelo
acompanhando dos jovens durante
os dois anos, sensibiliza-los quanto à
importância de firmar uma parceria
para a orientação dos jovens sobre os

cuidados com a saúde, alimentação,
comprometimento com os estudos e
assiduidade no PPJA.
A reunião foi iniciada pelo presidente
da Sociedade SEMEAR, Carlos
Britto, que apresentou a proposta
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz em Sergipe e a equipe
responsável pelo monitoramento e
acompanhamento dos jovens.
Em seguida a diretora de Estudos
Múltiplos, Danielle Dutra, também
coordenadora executiva, falou sobre
a importância do comprometimento
dos jovens e do apoio da família
enquanto parceira no PPJA e
também sobre os responsáveis
organizarem junto com o jovem
um planejamento financeiro para
administração do salário.
A
coordenadora
pedagógica,

Ivanilde Oliveira, apresentou as
etapas do PPJA em Sergipe e
reafirmou a importância da família
para o acompanhamento escolar
dos jovens e do estímulo para que
os jovens estejam sempre buscando
oportunidades de formação. Os
monitores informaram sobre como
acontece o monitoramento dos
jovens e da importância de um
dialogo constante com a família.
Os psicólogos falaram sobre como
acompanham o desenvolvimento
dos jovens e o atendimento
individual de jovem e da família,
quando sentirem necessidade e a
assistente social deu orientações
relacionadas a comportamentos,
horários, alimentação e cuidados
com a saúde. A reunião foi encerrada
com uma foto e um lanche coletivo.

Jovens do PPJA 4ª participam de aula ao ar livre
No dia 05 de junho, data que se
comemora o dia Mundial do Meio
Ambiente, os jovens do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz - PPJA
4ª edição participaram de atividades
educativas no Calçadão da Avenida
13 de Julho em Aracaju.
O objetivo desta primeira atividade
de campo foi identificar alguns
impactos ambientais relacionados a
intervenções urbanas e os diversos
usos econômicos e de lazer deste
espaço pela população. Além dos
educadores
responsáveis
pela
temática, a atividade contou com a
colaboração do Geógrafo e Diretor
de Meio Ambiente da Sociedade
SEMEAR, Waldson Costa. Durante
a atividade, a abordagem buscou
relacionar os diversos aspectos
ambientais encontrados no local com

as formas e
instrumentos
da sociedade
se relacionar
com
meio
ambiente
de
forma
equilibrada.
O
diretor
de
Meio
Ambiente da
Sociedade
Semear
,
Waldson
Costa, disse que a estratégia da aula
ao ar livre é relevante para que os
jovens possam refletir sobre as suas
posturas e ações diárias frente aos
diversos desafios para contribuir com
um meio ambiente mais saudável e
justo.
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ESTUDOS MÚLTIPLOS

Jovens do PPJA participam de festa
junina
Os
jovens
do
Programa
Petrobras Jovem Aprendiz- PPJA,
4ª edição, participaram na última
sexta-feira, 27 de junho, de festa
junina do programa, em clima
de Copa do Mundo realizada no
espaço multieventos da Semear.
A festa aconteceu nos horários
de aula e tiveram brincadeiras
(pescaria, jogo da argola e bola na
caçapa), concurso do casal Rainha
do Milho e Rei do Milão, casamento
na roça dramatizado pelos jovens,
quadrilha caipira, como também
comidas típicas e o tradicional forró.
No final da festa houve um pequeno

show planejado por alguns jovens
que animaram toda a turma.

Jovens Aprendizes participam de
oficina com Projeto I-Surdo
No dia 01 de julho, na Sociedade
Semear, a equipe do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA)
promoveu um encontro com a equipe
do projeto I Surdo, ambos executados
pela Sociedade Semear, com o
objetivo de apresentar aos jovens a
realidade dos surdos e deficientes
auditivos em nosso estado. O
momento foi de troca de informações
e
de
novos
conhecimentos.
No primeiro momento do encontro
os professores Geraldo Filho e Pablo
Ramon, ambos surdos, passaram
um panorama geral do dia-a-dia dos
surdos no Brasil, suas dificuldades e
conquistas (através de leis), contaram
um pouco da história de como surgiu
a primeira escola para surdos em
Sergipe e falaram ainda da diferença
entre surdos e deficientes auditivos.
Num segundo momento, os jovens
tiveram uma oficina de libras, onde
aprenderam o alfabeto e começaram a
praticar fazendo o próprio nome com
as mãos (em libras), além de saudações
como “bom dia”, “boa tarde” e “boa

Semear promove
debate sobre Libras e
Arte Contemporânea

noite”, “obrigado”, entre outros.
O projeto “I Surdo”, realizado com
a parceria do Instituto OI Futuro
visa fomentar e consolidar a cultura
surda no estado de Sergipe, através
das novas tecnologias da informação
e comunicação (TIC´s), permitindo
sua inserção no mercado de trabalho
e o seu reconhecimento como
portador de direitos, ou seja, criar
um espaço de Inclusão, Interação e
Informação voltado aos surdos no
estado de Sergipe e, por conseguinte
do Brasil, contribuindo com a base
do aprendizado multidisciplinar,
agregando
e
disseminando
os valores culturais, sociais e
políticos pertinentes a este grupo.

O Projeto “I Surdo”, executado pela
Sociedade Semear, em parceria com
o Instituto Oi Futuro, promoveram,
em Aracaju, um debate sobre “Libras
na arte contemporânea”, com a
palestra com a professora e artista
plástica surda, Fernanda Machado.
O evento aconteceu no dia 18 de
julho, no auditório da Sociedade
Semear, tendo como objetivo
principal fomentar a produção
artística e cultural das comunidades
surdas do estado de Sergipe. “É
importante trazer para a comunidade
surda sergipana discussões a cerca
da arte, principalmente sobre
arte
contemporânea,
levando
aos surdos e profissionais que
trabalham na área, informação
e conteúdo atualizado e novas
formas de promover a comunicação
e inclusão através da linguagem
universal”, afirma o coordenador
do I Surdo, Daniel Renno.
Além da palestra houve uma
oficina nos dias 19 e 20 de julho,
com o objetivo de utilizar-se da
arte como expressão de linguagem.
Serão disponibilizadas 30 vagas
para a oficina, somente para
surdos, mediante inscrição prévia.
O evento é aberto aos surdos, artistas
plásticos, profissionais da área,
estudantes e demais interessados.
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ESTUDOS MÚLTIPLOS

Escola de Conselhos de Sergipe
participa de evento em Brasília
Objetivando nivelar e disseminar
conceitos, requisitos e procedimentos
que disciplinam a execução e gestão
de projetos, a Secretaria de Direitos
Humanos, por meio da Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente SNPDCA, com o apoio do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CONANDA,
realizou nos dias 29 e 30 de maio
de 2014 o II Encontro Nacional
de Convenentes em Brasília – DF.
Foram convidados todos os
Coordenadores
de
projetos
vinculados a Secretaria de Direitos
Humanos. A Escola de Conselhos
de Sergipe se fez presente através
da sua Coordenadora Executiva a
Senhora Telma Souza Santana que
apresentou de forma resumida o
projeto, momento atual e desafios.
Representando a Secretaria de Direitos
Humanos estava o Coordenador
Geral de acompanhamento dos

Programas da SNPDCA – João
Marcelo
Lopes
Guilherme.
Fazendo parte da politica de
integração da Secretaria foram
apresentado aos participantes do
evento todas as Coordenadorias
integrantes da SNPDCA E SDH,
tais como: Sistema Nacional
Socioeducativo, Enfrentamento a
Violência Sexual Contra Crianças
e
Adolescentes,
Politica
de
Fortalecimento dos Conselhos,
Convivência Familiar e Comunitária,
Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes ameaçados de Morte,
de Acompanhamento dos Programas
da
SNPDCA,
Coordenação
Geral dos Convênios da SDH.

PPJA é
destaque em
Revista

A

Revista Ícone de número
24 destacou o evento de
formatura do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz PPJA promovido pela Petrobras,
o Senai e a Sociedade Semear,
que aconteceu no Espaço Sonia
Lima Loft, dia 16 de maio, e
reuniu professores e familiares
dos 202 alunos que concluíram
todas as etapas desta edição.

Jovens do PPJA participam de Palestra sobre direitos
da criança e da adolescente

N

o dia 07 de julho os
jovens
do
Programa
Petrobras Jovem Aprendiz
participaram de uma palestra, no
auditório da Semear, promovida
pela Escola de Conselhos de
Sergipe (que é executada pela
Semear). As palestrantes Telma
Santana, coordenadora executiva da

Escola de Conselhos, e Josevanda
Mendonça, educadora e historiadora,
apresentaram aos jovens um
panorama geral sobre os direitos
das crianças e dos adolescentes,
através do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), além de debater
assuntos ligados à vida de todos
na sociedade atual. Temas como
políticas públicas, controle social,
participação cidadã, o papel do
jovem nos dias de hoje, maioridade
penal, violência, foram discutidos.
A atividade faz parte da etapa
básica de formação da identidade
dos jovens dentro do PPJA.
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Exposição traz um novo olhar sobre Aracaju
se transformam, gerando outras
possíveis imagens de Aracaju.
O movimento se apresenta sob
algumas camadas, seja percebendo
a cidade e suas transformações, seja
pela fotografia que se apresenta em
movimento ou pelo movimento

agosto. As visitas podem ser
feitas de segunda à sexta, das 9
às 18 horas. Entrada gratuita.

ARTES

Um novo olhar sobre
Aracaju. Este é o foco da
exposição “Estudo para
uma paisagem”, da artista
plástica Renata Voss, que foi
aberta ao público no dia 22
de julho na Galeria Jenner
Augusto. A exposição,
contemplada no edital
para ocupação da Sala 02
da Galeria, será composta
por duas instalações com
fotografias: uma intitulada
“Contenção” e outra intitulada
“Horizontes”.
A curadoria
fica a cargo de Eriel Araújo,
com patrocínio da Petrobras,
apoio da Universidade Federal
da Bahia e Sociedade Semear.
“Através da presente exposição lanço
um olhar sobre a cidade de Aracaju
e sua imagem, num trabalho que
tem como fio condutor a fotografia
e o movimento. Aqui a fotografia
se apresenta como ferramenta de
leitura desta cidade: os registros

de transformação da própria
imagem fotográfica, por meio de
uma série de procedimentos. Este
trabalho faz parte da pesquisa
de Doutorado em Artes Visuais
desenvolvida na Universidade
Federal da Bahia”, comenta Renata.
“Estudo para uma paisagem”
ficará em cartaz até o dia 23 de

Festa Junina da
Semear

N

o dia 18 de junho a
Sociedade
Semear
realizou o tradicional
Arraiá Junino, em clima de
Copa do Mundo, reunindo
funcionários e colaboradores
da instituição. A festa aconteceu
no espaço multieventos da
Semear, ao som da Banda Brasa
Viva, com muitas comidas
típicas,brincadeiras (pescaria,
jogo da argola e bola na caçapa).
Uma quadrilha improvisada
animou ainda mais a noite. O
arrasta-pé rendeu até altas horas.
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A entrevista desse mês é com
Ângela Regina, secretária da
Diretoria de Estudos Múltiplos
e do PPJA. Aracajuana, católica,
casada e está cursando o 4º
período do curso de Pedagogia.

ao

sitio,

comer

e

dormi.

Uma parte da população brasileira
estava com os dizeres: “Não vai
ter copa/Vai ter luta” sobre a
realização da Copa do Mundo
no Brasil. Qual sua opinião sobre
o evento, já que ele aconteceu
sem
maiores
problemas?
Protesto não é sinônimo de bagunça,
agressão e vandalismo. Que bom
que ocorreu tudo bem. Resta saber,
se as pessoas pós- copa continuarão
indo as ruas questionando, buscando
respostas, e se farão a mudança no
processo de votação. O problema
do Brasil é de ordem política e moral.
Que tipo de música você gosta?
MPB, Bossa Nova, Samba e Rap.

Quais projetos tem para sua
vida?
Concluir o curso de Pedagogia,
fazer uma pós- graduação
e
comprar
minha
casa.

Qual foi o ultimo livro que leu?
Pedagogia da Autonomia (Paulo
Freire) e Metodologia e Práticas, que
não me recordo o autor. Nos últimos
meses só li livros obrigatórios.

Qual a sua ocupação favorita?
E nas horas vagas o que gosta
de fazer?
Assisti
filmes
e
desenhos.
Nas horas vagas
gosto de

Comida preferida?
Rabada, feijoada, carne de carneiro,
cozido de carne, sarapatel e
salada, tudo muito nutritivo.
Momento marcante?

O
nascimento
dos
meus
sobrinhos Adryan ( 11 meses)
e Luizinho (1 ano e 1 mês).
Sua melhor característica?
Ter a capacidade de ver o
lado bom das coisas, mesmo
quando não seria possível,
tirando sempre um aprendizado.
Que lugar gostaria de conhecer
e qual gostaria de rever?
Os rios, praias, cachoeiras e matas
do Brasil inteiro. Piaçabuçu,
Alagoas.
O que você aprecia no ser
humano?
A capacidade de amar o outro.
Medo?
De altura, do escuro e dos
vida
“LOKA”
(rsrssrs).
Palavra preferida?
Afeto.
Frase preferida?
“A coragem é a primeira das
qualidades humanas, porque é a
que garante as outras.” (Aristóteles).

Talk Show sobre moda e esporte aconteceu na
Semear

A

conteceu no dia 10 de julho,
no auditório da Sociedade
Semear a 1ª edição do
Moda!É Convida, talk show sobre
moda e esporte organizado pela
plataforma de comunicação e
cultura de moda Moda!É. O evento,
que teve entrada revertida em 1
Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

kg de alimento não perecível, foi
patrocinado pelo SESC, Senac,
Secretaria de Juventude e Esporte e
Agência Offcina, e reuniu dezenas
de pessoas numa noite pra lá
de agitada. Além do talk show,
conduzido pelo coordenador do
evento, Ruhan Victor Oliveira, o
Moda!É também montou uma
animada oficina de customização
de roupas. “A Sociedade Semear
acreditou no nosso projeto e
abriu as portas para a discussão
da moda em Aracaju. Estamos
completamente satisfeitos com o
Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

evento, que já na primeira edição
mostrou ser um sucesso. A todos
que fazem a Sociedade Semear
ficam os nossos mais sinceros
agradecimentos”, fala o coordenador
do
evento
Ruhan
Victor.
Luiza Cazumbá
Estagiária

