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Confraternização de final de ano da Sociedade Semear

A
Sociedade
Semear
realizou a já tradicional
confraternização natalina
com
os
funcionários,
colaboradores e amigos da
instituição. Foi realizada uma
missa em comemoração aos 14
anos da Semear (comemorados
no dia 08 de dezembro),
celebrada pelo Padre Anderlan

e em seguida oferecido um jantar
de natalino. O momento foi de
comunhão e agradecimento
pelo ano que está se encerrando.
A noite teve ainda sorteio de
brindes entre os presentes.
A Sociedade Semear deseja
a todos um Ano Novo
de grandes realizações !!!

PPJA realiza confraternização natalina

No dia 17 de dezembro,
na Sociedade Semear, a equipe
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) realizou o
encerramento das atividades
do ano de 2015 com os jovens
aprendizes, que comemoraram
e
confraternizaram
ao
som do DJ Toquinho.
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Administrativo / Estudos Múltiplos

Meio Ambiente / Estudos Múltiplos
Diretor
da
Semear
participa de lançamento
de projeto

Sociedade Semear participa do Dia de Doar
A
Sociedade
Semear
participa da campanha “Dia de
Doar”, que é uma grande campanha
anual para promover a cultura da
doação no Brasil, comemorada no
dia 1° de dezembro. Em Sergipe
a campanha é comandada pelo
Grupo de Apoio à Crianças com
Câncer (GACC), que realizou
atividade na manhã de hoje, no
auditório da Semear.
Todos podem participar:
indivíduos, empresas, organizações,
governos. A Sociedade Semear
participou cedendo o auditório da

instituição para a comemoração
e o diretor presidente, Carlinhos
Britto, fez a doação de cabelo para
a confecção de perucas para as
crianças com câncer.
“A imagem da doação
é importante, e se torna uma
referencia, mas o fundamental é
que você doe de coração, sem a
necessidade de publicidade, é dar
sem a pretensão de receber nada
em troca. Cortar o cabelo é apenas
um gesto simbólico, o ideal é
sempre está se doando ao próximo”,
comenta Carlinhos Britto.

A Sociedade Semear, através
do diretor de Meio Ambiente Waldson
Costa, participou da cerimônia de
lançamento do projeto “Manejo de Uso
Sustentável de Terras do Semiárido
no Nordeste Brasileiro”, que tem
como objetivo fortalecer a estrutura
de governança ambiental do manejo
de terras como forma de combater
os principais fatores de degradação
de terras em regiões suscetíveis à
desertificação.
O projeto é financiado com
recurso do Fundo Global para o Meio
Ambiente (GEF) e executado pelo
Ministério do Meio Ambiente e o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Escola de Conselhos de Sergipe capacita cerca de 650 conselheiros em Sergipe

A Escola de Conselhos
de Sergipe termina o ano de 2015
com cerca de 650 conselheiros
capacitados, incluindo os novos
membros do Conselho Tutelar
resultante do Processo de Escolha
Unificado, cumprindo com o
objetivo de promover a formação
continuada
de
Conselheiros
Tutelares e Conselheiros de Direitos
da Criança e do Adolescente.
Nessa segunda etapa do
projeto houve uma descentralização
dos cursos que ocorriam somente
em Aracaju, estendendo-se para
outros três polos localizados
no interior sergipano. Foram
contemplados os municípios de
Propriá, Itabaiana e Estância, graças
à parceria com a Universidade
Tiradentes - Unit. Com isso, houve
a aproximação com o público alvo
e numero maior de Conselheiros

Semear
participa
do
Conselho Municipal do
Meio Ambiente

capacitados.
Além do curso de 160h
presenciais e 40h a distancia, a
Escola de Conselhos de Sergipe
também promoveu oficinas nas
mais variadas temáticas, entre
elas Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil; Plano Decenal
e Atendimento Socioeducativo;
Enfrentamento
à
Exploração
sexual, 25 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA;
Tráfico de Pessoas; Redução da
Maioridade Penal; Processo de
Escolha Unificado dos Conselheiros
Tutelares, e fomos parceiros da
ONG Promundo - RJ em oficinas
e seminários promovidos por
esta entidade nos municípios de
Carmópolis, Riachuelo, Laranjeiras
e Rosário do Catete, cujo tema foi
a “O enfrentamento, prevenção
e erradicação da violência sexual
e exploração contra crianças e
adolescentes” com a participação
de instituições da Rede de
Atendimento
e
Conselheiros
Tutelares e dos Direitos, entre
outros. Desta forma, fortalecendo o
Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente.

No dia 14 de dezembro
de 2015 tomou posse os membros
do Conselho Municipal de Meio
Ambiente para a gestão 2016/2018,
composto
por
organizações
da sociedade civil, empresas,
universidades públicas e particulares
e membros da administração
municipal. A Sociedade Semear já
participa do Conselho desde a sua
fundação e foi reconduzida para
representar as organizações da
sociedade civil junto com a Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional
Sergipe.
“A participação da Semear
como representante da Sociedade
Civil é um desafio frente aos diversas
problemáticas ambientais que nosso
município vem enfrentando, mas
a participação efetiva de todos os
representantes garante e controle
social e a boa governança para
vencer as dificuldades e propor
estratégias de gestão compartilhada
sobre os assuntos ambientais de
Aracaju”, comenta o Waldson
Costa, Diretor de Meio Ambiente
da Semear.
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Encerramento do projeto “Parceiros em Ação”

O projeto “Parceiros em
ação” encerrou as atividades
com um encontro regional, que
aconteceu no dia 19 de janeiro,
no auditório da Sociedade
Semear, com a participação
dos
microempreendedores
que participaram do curso de
capacitação. O encontro regional é
o evento de integração com todos
os empreendedores formados
no curso de capacitação, que
tem como objetivo estimular à
formação de redes locais, visando
à continuidade e expansão do
processo de fortalecimento dos
empreendedores.
Durante o encontro, além
da entrega de certificado aos
participantes do curso, houve uma
palestra da microempreendedora
Leusa Alves, que contou um
pouco da sua história de luta e
superação, passando de doméstica
à empresária do ramo de beleza. “A
receita do sucesso é a persistência.
É
importante,
também
se
qualificar para acompanhar as
transformações”, comenta Leusa.
O evento teve ainda
um bate papo com duas
microempreendedoras
Cláudia
Maria Alves e Maria Helena
Gomes, que participaram das
primeiras turmas do Parceiros
em Ação e foram selecionadas
para participarem do Encontro
Nacional de Microempreendedores
ocorrido em novembro na cidade

de São Paulo. Elas contaram como
foi a experiência de participar
do evento e transmitiram alguns
conhecimentos adquiridos por la.
“participar do encontro nacional
foi primordial pro meu crescimento
profissional”, afirma Cláudia.
O “Parceiros em Ação”
é
financiando
pelo
Banco
Santander e gerido pela a Aliança
Empreendedora e em Sergipe é
executado pela Sociedade Semear
e Instituto Braços. O projeto tem
como objetivo capacitar e integrar
microempreendedores
clientes
ou não do Banco Santander, de
comunidades de baixa renda onde
o banco tem operações de forma
a ampliar oportunidades afim de
potencializar seus negócios.
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Estudos Múltiplos
Jovens aprendizes visitam a Petrobras
No dia 09 de outubro os jovens da 4°edição do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) visitaram
a Fabrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN/SE) e participaram de um ciclo de palestras,ministradas por
técnicos da empresa, que abordaram os temas relacionados à saúde e prevenção bem como a atuação profissional
técnica de profissões relacionadas aos cursos de aprendizagem que os jovens do PPJA estão cursando no SENAI.
A visita teve como objetivo proporcionar uma aproximação maior entre a formação técnica metódica
ofertada aos jovens aprendizes e a prática profissional a partir dos cursos oferecidos pelo Programa.

ppja realiza simpósio de profissões
Com o objetivo de motivar os jovens aprendizes a prosseguirem
seus estudos, o Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) realizou, no
dia 30 de outubro, no auditório da Sociedade Semear, o “Simpósio sobre
profissões e perspectivas de carreiras”.
“Com essa atividade, apresentamos aos jovens do Programa
possibilidades de atuação profissional através de formação, em nível
técnico e/ou superior”, comenta a coordenadora pedagógica do PPJA,
Ivanilde Meneses.
Foram convidados 15 profissionais de várias áreas de atuação
no mundo do trabalho, entre elas: Psicologia, Engenharia Civil, Direito,
Medicina, Educação Física, Contabilidade. No primeiro momento cada
profissional fez uma contextualização sobre a profissão e possibilidades de
carreira. Em seguida, cada profissional teve um espaço exclusivo, para um
bate papo mais direto com os jovens, que puderam conhecer um pouco
mais da profissão e tirar dúvidas.

Jovens
do
PPJA
apresentam peça para
alunos da faculdade Pio
Décimo

No dia 18 de novembro, o
grupo teatral formado por jovens
aprendizes do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz, apresentou a peça
“Mulheres que ousam escolher”,
no auditório da Sociedade
SEMEAR, para os estudantes
de pedagogia da Faculdade Pio
Décimo, como parte do evento
“Café com Leitura”, organizado
pelos professores Sônia Azevedo e
Carlos Roberto Britto Aragão.
Para a coordenador do
curso de Pedagogia profa. Elis
Regina Nunes Mota Araújo, “a
peça proporcionou um momento
muito significativo, tendo como
principal objetivo uma maior
aproximações dos alunos com a
cultura e arte”.
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