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PPJA REALIZA SARAU LITERÁRIO
Na tarde do dia 30 de
outubro, os jovens do
Programa
Petrobras
Jovem Aprendiz (PPJA),
ocuparam o auditório da
Sociedade Semear para
participar de um Sarau
Literário promovido pela
coordenadoria pedagógica
do programa. O evento
contou com a participação
de escritoras brasileiras que
puderam contar e trocar
suas experiências literárias com os
jovens presentes.
A conversa se iniciou com a
escritora sergipana Aglacy Mary,
que explanou um pouco sobre suas
obras e o que ainspirou na hora de
escrevê-las. Dando continuidade,
a
escritora
Magali
Polida,
caracterizada de sua personagem,
Chaplina, apresentou-se diante
dos jovens declamando alguns
poemas do seu livro “A Menina
do Panapaná”. Também estiveram
presentes as escritoras Janethe
Fontes e Eva Zooks, que assim
como as anteriores, falaram um
pouco sobre os seus trabalhos
literários.
Após essa discussão, os meninos
emeninas do PPJA tiveram a
oportunidade de expor para
elas um pouco das suas histórias
com os livros. Dezenas de jovens
apresentariam livros de variado
sestilos literários, e mostraram que
Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

pelo resto da suavida”, disse
Vitor.

estão bem inseridos no mundo da
literatura, como constatou Aglacy
Mary que sorteou para os jovens
quatro livros seus.
“A percepção que eu tive é de
que esses jovens já são muito
estimulados. O interesse por fazer
perguntas, por dar depoimentos,
foi uma coisa que me encantou.
É um grupo de jovens que está
percorrendo um caminho muito
bonito”, declarou Aglacy.
Já o jovem aprendiz Vitor Santos,
explicou a importância da leitura
na vida e formação dos jovens.
Para ele, ler pode ajudar tanto
em questões de conhecimento
como em aspectos sentimentais.
“A leitura muda o jovem, não
só na parte da inteligência, mas
também do coração. Pois a pessoa
cresce, fica mais madura. A
leitura é como uma dama, ela tem
que ser bem cortejada, se você
cortejá-la bem, você vai amá-la
Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

O evento ainda contou com
apresentações, de cunho
artístico, realizadas pelos
jovens junto com seus
educadores. Para a educadora
Jeane Andrade, o objetivo
do sarau foi alimentar o
gosto dos jovens pela leitura
e tornar a escrita deles mais
palpável. Nessa perspectiva, a
educadora já aponta um resultado.
“Muitos jovens iniciaram o
programa com certa aversão à
leitura, então surgiu essa ideia de
fazer um momento de deleite à
literatura e também anunciar a
publicação do primeiro livro do
jovens no PPJA”, explicou Jeane.

O jovem aprendiz Michel
Emerson dos Santos passou
em 3° lugar no Instituto
Federal de Sergipe (IFS)
para o curso de Química.
Whagner Alcântara
Estagiário
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ESTUDOS MÚLTIPLOS

Jovens do PPJA visitam Parque Eólico
Entre os dias 08 e 10 de setembro
os jovens da 4ªedição do PPJA
estiveram visitando o Parque
Eólico, localizado no município de
Barra dos Coqueiros, em Sergipe.
A atividade fez parte do módulo
“energias
alternativas/educação
ambiental”, ministrado pelo Diretor
de Meio Ambiente da Semear,
Waldson Costa.
O complexo eólico tem 34,5 MW
de potência instalada,gerados a
partir de 23 turbinas eólicas, cada
qual com potência de 1,5 MW. Sua
operação comercial teve início em
1º de setembro de2012 e recebeu
investimento da ordem de R$ 125
milhões

Aprendizes da turma A visitam lar de idosos
Os jovens aprendizes do PPJA
(turma A) estiveram visitando o
Lar de Idosos Nossa Senhora da
Conceição – SAME, localizado
no Bairro Industrial, zona norte
de Aracaju. A visita, orientada
pela educadora Sonia Espírito
Santo, teve como objetivo
levar um pouco de alegria aos
idosos, tornando o dia deles
mais agradável. Os aprendizes
puderam conversar e conhecer
um pouco da vida de cada
idoso e distribuíram presentes.
Na oportunidade também foram
entregues alimentos arrecadados
durante o atendimento psicológico
que é feito pelo PPJA.
O SAME-Lar de Idosos Nossa
Senhora da Conceição é uma
associação
civil,
sem
fins
econômicos e lucrativos, de caráter
assistencial, de longa permanência
para pessoas idosas, fundada em
12 de agosto de 1949 pelo então
Bispo da Diocese de Aracaju, Dom

Fernando Gomes dos Santos.
É uma obra filantrópica e
beneficente que atende a idosos
de ambos os sexos, excluídos
sociais, sem condições de auto
sustento, em regime de longa
permanência.
Seu
quadro
social
é
constituído pelos SóciosContribuintes que, através
do Boleto Bancário ou do
Débito em Conta, contribuem
financeiramente com a Instituição,
permitindo aos seus assistidos
um envelhecimento saudável
e em condições de dignidade.
Atualmente, o SAME mantém 52
(cinqüenta e duas) pessoas idosas
pobres e carentes em regime asilar
e um Clube da 3ª Idade, atendendo
idosas da comunidade em atividades
culturais, artesanais e recreativas.
O SAME fica na Rua Thales Ferraz,
261 – Bairro Industrial – CEP.: 49065800 – Aracaju(SE). Fone: 3215-5120
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ESTUDOS MÚLTIPLOS
ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE PARTICIPA DO “SEMINARIO SOBRE O PLANO
DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO”

Aconteceu na manhã do dia 14
de outubro, o “Seminário sobre o
Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo”, no Ministério
Público de Sergipe - Centro de
Apoio Operacional da Infância e
Adolescência realizado pela Escola
Superior de Sergipe em parceria com
a Escola de Conselhos de Sergipe.
O seminário teve como objetivo
a discussão e esclarecimento de
informações,
como
também,
a
apresentação
da
versão
preliminar dos Planos Decenais
de Atendimento Socioeducativo,
Estadual e Municipal.
O encontro foi aberto com um
poema de Bertolt Brecht lido por
Jovens aprendizes do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz –
PPJA que falaram também sobre
a importância do programa
de aprendizagem para jovens
e adolescentes. Em seguida
a abertura dos trabalhos foi
realizada pela Doutora Miriam
Tereza, Promotora de Justiça e
Diretora do CAOp da Infância
e da Adolescência /MPE. Ainda
na abertura foram apresentados
os trabalhos desenvolvidos pela
Comissão Estadual Intersetorial,
pela presidente da Comissão, Josefa
Neide, e um passo a passo para a
construção dos Planos Decenais de
Atendimento Socioeducativo pela
professora Josevanda Franco.
A parte principal do evento foi

a realização de uma oficina, dividida
pelas regiões do estado de Sergipe,
utilizando a metodologia do
Diagnóstico Rápido Participativo –
DRP desenvolvidos equipe técnica
da Escola de Conselhos de Sergipe
para o levantamento de informações
a cerca das etapas de construção
do Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo e do repasse de
instruções para os municípios,
visando o esclarecimento das
dúvidas referentes ao Plano que se
adeque ao ordenamento jurídico
de cada município. Ao final das
oficinas foram apresentados os
dados recolhidos na plenária.
Estavam presentes a Promotora
de Justiça e Diretora da CEOp
da Infância e Adolescência,Dra
Mirian
Tereza
Cardoso,
o
Promotor de Justiça e DiretorGeral da Escola Superior do
Ministério Público de Sergipe,
Newton Silveira, a Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
Josefa Neide, do Delegado
Especial de Proteção à Criança e
ao Adolescente e representante
da Secretaria de Segurança
Pública, Robério Santiago, a
coordenadora executiva da Escola
de Conselhos de Sergipe, Telma
Santana, a represente da Secretaria
Estadual da Inclusão, Assistência
e Desenvolvimento Social, Rita
de Cássia Ferreira da Silva, a
Gerente de Média Complexidade
da Secretaria Municipal da Família
e de Assistência Social, Emilly
Regina Martins Freire Nordelte; a
Assistente Social e representante da
Secretaria de Propriá, Carine Nunes
da Rocha Barbosa; o representante
da Secretaria Estadual do Trabalho,
Gilson de Andrade; a Diretora de
Planejamento do Observatório de

Sergipe,
representante
do
Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente e integrante
da Comissão Intersetorial para
a Construção do Plano Decenal,
Fernanda dos Santos Lopes Cruz; a
representante da Coordenadoria de
Infância e Juventude do Tribunal
de Justiça de Sergipe, Maria
da Conceição Moraes Prado; a
Secretária Adjunta e representante
da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Cidadania, Selma
Amorim, Conselheiros Municipais,
assistentes sociais, pessoas ligadas a
Rede de Proteção.

Espaço para o
Jovem colaborador
Amor
É bom amar
E ser amado
Só não é bom
Ser apunhalado
Pelas costas
Ou pela frente
Te amo agora
Aqui no presente
É melhor agora
Que interessa
Vamos aproveitar
O que nos resta
É melhor agora
Do que no futuro
Se não você vai viver
Em um mundo obscuro
Autor: Kleisso Barbosa
Jovem Aprendiz

3

CULTURA E ARTE
Em comemoração ao Dia Nacional da Cultura, Jenner Augusto
foi homenageado no Palácio do Planalto
No dia 05 de
novembro – Dia
Nacional
da
Cultura, o artista
sergipano
Jenner
Augusto foi um
dos homenageados
(in memoriam) da
Ordem do Mérito
Cultural com o
título Grã-Cruz, o
mais alto grau de
premiação na área
cultural do Brasil,
em
prestigiada
solenidade
no
Palácio do Planalto,
em
Brasília.
A
medalha foi entregue a esposa do
artista, Luiza Silveira. Na ocasião
estava presente Mário Britto,
um dos sócios-fundadores da
Sociedade Semear, representando
a Instituição. “Um momento para
história da cultura, um momento
de celebração para todos os amantes
da arte”, comenta Mário.
Premiados
O maestro Júlio Medaglia, o
roteirista e diretor Orlando
Senna e os familiares do falecido
pintor Jenner Augusto receberam
o título Grã-Cruz, o mais alto
grau de premiação, seguido
por Comendador e Cavaleiro,
respectivamente.
Na classe Comendador, foram
agraciados
Bernardo
Paz
(idealizador do Centro de Arte
Contemporânea
Inhotim),
Henricredo
Coelho
(mais
conhecido
como
Palhaço
Gafanhoto), Luiz Angelo da Silva
(Ogan Luiz Bangbala), a cantora
Marisa Monte, a atriz Patrícia Pillar

Ciranda de Tarituba, a Fundação
Sara Kali (com atividades de
inclusão do povo cigano) e o Grupo
Cena 11 Cia. de Dança.

Exposição “Exaltação
a Zé peixe” está aberta
ao público na Jenner
Augusto

e o falecido chef Paulo de Araújo
Leal Martins.
Na classe Cavaleiro, os premiados
foram o chef Alex Atala, o ator e
diretor Celso Frateschi, a escritora
Eliane Potiguara, o autor e ator
Chico de Assis, o antropólogo
Hermano Vianna, o sertanista
José Meirelles, a cantora falecida
Vange Leonel, o ator Matheus
Nachtergaele, o estilista Oskar
Metsavaht, o rapper Mano Brown,
o mestre da cultura popular
Tião Oleiro e a dupla sertaneja
Bruno e Marrone. Alguns
artistas que já tinham recebido
a homenagem ganharam novo
título. A escritora Adélia Prado e
o jornalista Washington Novaes
foram promovidos para a Classe
Grã-Cruz e o cantor Pinduca e a
coreógrafa Angel Vianna, para a
Classe Comendador.

No dia 06 de novembro foi aberta na
Galeria Jenner Augusto a exposição
“Exaltação a Zé Peixe”, do artista
sergipano Ismael Pereira. São mais
de 30 obras que homenageiam
um dos sergipanos mais notórios
de todos os tempos, “Zé Peixe”. A
exposição, que tem o patrocínio da
Petrobras,ficará aberta até o dia 28
de novembro. Amigos, familiares
e admiradores da arte de Ismael
Pereira, lotaram a Galeria durante
o coquetel de inauguração. As
visitam pode ser feitas de segunda
à sexta, no horário comercial.
Entrada gratuita.

Quatro entidades também foram
agraciadas, mas sem grau de classe.
São elas: Escola de Gente (ONG de
inclusão social), o grupo de dança
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MEIO AMBIENTE
Semear participa de oficinas na Academia Nacional da Biodiversidade
conservação e promoção do uso
sustentável desses ambientes.

A
Academia
Nacional
da
Biodiversidade (Acadebio) recebeu
as oficinas da Terceira Monitoria
da Avaliação Intermediária do
Plano de ação Nacional (PAN)
de Conservação de Cavernas do
São Francisco. A Atividade em
São Paulo entre os dias 06 e 11 de
outubro. Participaram do evento
16 especialistas do grupo de
Assessoramento Técnico do Plano
(GAT) de diversas instituições,
como Universidade Federal de
Sergipe, Universidade Federal
do Oeste Baiano, Sociedade
Brasileira de Espeleologia, Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento e
Sustentabilidade,Sociedade Semear,
Vale S/A, Serviço Geológico do
Brasil-CPRM e GeoBee Tecnologia
da Informação. Na Ocasião, foi
realizado um balanço sobre a
execução das ações e avaliados
os indicadores e as metas a serem
alcançadas.
Para conter a degradação que
as cavernas veem sofrendo nos
últimos anos, o Plano de Ação
prevê a identificação de áreas
prioritárias para a conservação e
a estruturação do espeleoturismo,
o que representará um importante
avanço na integração da atividade
econômica, sem prejuízos ao meio
ambiente. O objetivo é desenvolver
uma estratégia nacional de

“O aspecto relevante da
elaboração
desse
plano,
que é direcionado para um
ecossistema
que
possui
grandes impactos e carência de
informações é, principalmente,
direcionar
os
esforços
coletivos para a sistematização
e ampliação do conhecimento,
além de definir orientações
e estratégias para a gestão das
cavidades naturais subterrâneas,
que são um bem da União. Fazem
parte de um ambiente frágil, tem
legislação específica e, portanto,
precisam ser conservadas. Como
resultados, citamos vários termos
de reciprocidades celebrados entre
o Centro e parceiros, além de
cursos de capacitação”, afirmou o
coordenador do Centro Nacional
de Pesquisas e Conservação de
Cavernas (Cecav), Jocy Cruz.
Utilizando como base métodos
de criação dos PANs voltados
para espécies e o documento de
estratégias para conservação de
espécies da International Union
for Conservation of Nature(IUCN,
2008), foram planejadas quatro
disciplinas preparatórias.
As
oficinas
reuniram
130
representantes de 70 instituições,
com sedes ou representações
localizadas nas unidades da
federação que abrangem a Bacia
do rio São Francisco e entorno,
presentes nos estados de AL, BA,
CE, PE, PI, SE, MG, GO e DF.

II Fórum Sergipano de
Bicicleta foi realizado na
Sociedade Semear
No dia 16 de outubro iniciouse a programação do 2⁰ Fórum
Sergipano de Bicicleta. O evento
teve uma prévia da programação
oficial com a exibição de curtas
metragens que abordaram a
bicicleta, sob diferentes olhares.
Essa sessão especial de cinema,
batizada de Ciclocine, aconteceu
no Museu da Gente Sergipana, das
18h às 20h.
Já no dia 17 do mesmo mês, na
Sociedade Semear, ocorreu a
abertura solene do Fórum, com
a participação do diretor de
Planejamento da Superintendência
Municipal de Transporte e Trânsito
- SMTT -, Francisco Navaro, do
subsecretário do Meio Ambiente
do Rio de Janeiro, Altamirando
Moraes e Zé Lobo, da ONG
Transporte Ativo.
No dia seguinte, durante todo o
dia, a programação continuou com
palestras, apresentação de ideias,
análises de propostas, entre outras
atividades que tiveram como foco
a ciclomobilidade. Tudo isso com
a participação de importantes
cicloativistas nacionais, autoridades
municipais e 195 participantes
inscritos. O último dia, 19, ficou
reservado para um passeio ciclístico
e diferentes atividades culturais,

Fonte: Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio)
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ADMINISTRATIVO
SEMEAR ENTREVISTA...

Na verdade eu acreditava que a vida
era bem mais fácil, mas logo após
o fim do programa percebi que a
realidade era bem diferente.
Na Semear você trabalha na
recepção. Como é trabalhar nesse
setor?
Eu gosto de trabalhar na recepção,
mas ao contrario do que muitos
pensam é uma profissão importante,
pois eu sou a primeira impressão
que um visitante leva da empresa.

O jornal INFORME SEMEAR
entrevista nesta edição Elaine de
Oliveira Matos. A moça de 24 anos,
natural de Rosário do Catete, é a
responsável por nos dar as primeiras
boas-vindas na Sociedade Semear.
A nossa ex Jovem Aprendiz da 1ª
edição, hoje trabalha conosco na
recepção e nos contou um pouco
da sua vida.
Você foi jovem da 1ª edição
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA). Como foi essa
experiência?
Eu resumo minha passagem
pelo PPJA como uma fase de
descobertas.

Qual o maior problema do nosso
país na atualidade? Por quê?
O maior problema é o desemprego.
Embora a geração de empregos
tenha aumentado nos últimos anos
por conta de um crescimento da
economia, ainda existem milhões de
brasileiros desempregados. A falta
de uma boa formação educacional
e qualificação profissional também
contribuem para esse aumento do
desemprego.
Daqui há 10 anos, onde pretende
estar?
Profissionalmente estabilizada e
o restante será consequência dos
meus esforços.

Bate Bola:
Qualidade? Responsável
Defeito? Orgulho e sinceridade em
excesso
Uma cor? Vermelho
Um perfume? Fantasy
Um lugar? Meu lugar predileto,
minha casa
Um livro? Vendedor de sonhos
(Augusto Cury)
Viagem dos sonhos? Roma
Frase marcante? Você erra todos
os arremessos que não tenta.
Ser amigo é? Como cultivar um
lindo jardim, exige muito tempo e
cuidado.
O que mais gosta de comprar?
Depende da ocasião e necessidade
Se ganhasse na Mega Sena o que
faria? Investiria parta garantir
um futuro tranquilo e uma parte
ajudaria alguma instituição.

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Geraldo Filho
Lívia Santana
Danielle Dultra
Daniel Renno
Ivan Masafret
Ivanilde Menezes
Ligiane Moura
Elaine de Oliveira
Suzane Macêdo
João Paulo
Alexandro Menezes
Breno L. Domingos

08/11
14/11
22/11
22/11
30/12
02/12
04/12
09/12
09/12
10/12
30/12
30/12

I Surdo
PPJA
Dir. de Estudos Múltiplos
I Surdo
Peac
PPJA
Peac
Recepção
Agenda 21
Espaço Cultural
PPJA
Agenda 21

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