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PARCEIROS EM AÇÃO REALIZA ENCONTRO REGIONAL
No dia 29 de fevereiro
o
projeto
“Parceiros
em Ação”, realizou um
encontro regional reunindo
microempreendedores
que
participaram do curso de
capacitação desenvolvido ao
longo do Projeto. O momento
foi de integração e troca de
experiências, visando à qualificação
profissional e estimular à formação
de redes locais, permitindo a
continuidade e expansão do
processo de fortalecimento dos
empreendedores.
Durante o encontro houve
uma mesa redonda com três
empreendedores
de
sucesso,
que puderam compartilhar suas
experiências, foram eles: Daniel
Renno
(fotografo),
Cândida

Campos (Unicorte – escola de
corte e costura) e Jane Silva
(Pastel da Jane). Além disso,
aconteceram
duas
oficinas
abordando assuntos de interesse
dos microempreendedores. A
oficina de “mídias virtuais e
empreendedorismo”, ministrada
por Leonardo Lima (Diretor
da IMark) e a segunda sobre
“Planejamento estratégico a partir
do seu controle financeiro”, com os
especialistas Katia Soares e Marcelo
Labytz

microempreendedores
clientes
ou não do Banco Santander, de
comunidades de baixa renda onde
o banco tem operações de forma
a ampliar oportunidades a fim de
potencializar seus negócios.

O “Parceiros em Ação” foi
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

SEMEAR COMEMORA DIA DA MULHER COM SUAS COLABORADORAS
No dia 07 de março, a
Sociedade Semear comemorou o
Dia Internacional da Mulher com
uma tarde de confraternização
com suas colaboradoras. Durante o
encontro,as consultoras da Mary Kay
fizeram demonstração de produtos e
maquiaram algumas mulheres.
O Diretor de Meio Ambiente
da Semear, representando o diretor
presidente, Carlinhos Britto, disse que
o momento “é importante para todos,
como forma de relembrar as lutas e
conquistas das mulheres e ao mesmo
tempo agradecer pelo empenho e
dedicação de cada colaboradora
da Semear”. Para encerrar, foram
sorteadas três cestas recheadas de
diversos produtos.
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Estudos Múltiplos
SEMEAR SEDIA SEMINÁRIO DOS 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

As
crianças
e os
adolescentes do Projeto “Uma
Porta para a Inclusão” projeto
desenvolvido
pelo
Instituto
e Creche Menino Jesus e sua
Orquestra de Violinos deu
inicio ao Seminário Estadual 25
anos do Estatuto da Criança e
do Adolescente: Conquistas e
Desafios, no dia 22 de março, no
auditório da Sociedade Semear,
sede da Escola de Conselhos de
Sergipe, em Aracaju.
O Seminário foi fruto
do Projeto de Pesquisa 25 anos
do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, que teve como
objetivo discutir os impactos
alcançados na vida de crianças
e adolescentes nos 25 anos de
promulgação do ECA, com intuito
de apresentar os resultados obtidos
em pesquisa com os agentes da
causa da infância nas 09 capitais
do Nordeste.
Durante
o
evento
numa roda de diálogos, atores
e adolescentes do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente falaram sobre
experiências, conquistas e desafios
que o ECA proporcionou durante

estes 25 anos de sua efetivação.
Para finalizar o Seminário,
jovens do Programa Petrobras
Jovem
Aprendiz
–
PPJA/
SE encenaram a peça teatral
“Mulheres Que Ousam Escolher”,
que trata da realização de um
encontro fictício, que ressalta a
participação ativa da mulher na
construção da história, em todas
as suas variantes (politica, religião,
música, movimento feminista,
revolução, literatura). Mulheres
de grande destaque no cenário
brasileiro e mundial. A peça é
baseada no livro de Cezar Britto
com mesmo nome.
A tarde também foi
de lançamento do livro “25
anos do Estatuto da Criança
e do Adolescente: Conquistas
e
Desafios”.
Segundo
o
coordenador geral do projeto, o
professor Humberto Miranda,
a obra permite que a sociedade
reconheça a história daquelas
pessoas que ajudaram a construir
e implementar o ECA.
Estavam presentes, o
Diretor Presidente da Sociedade
Semear, Carlinhos Britto; o
Coordenador Geral do Fórum

Estadual
de
Prevenção
e
Erradicação do Trabalho Infantil
– FEPETI, Danival Falcão;
Coordenador Geral do Projeto
“25 anos do Estatuto da Criança
e do Adolescente: Conquistas e
Desafios”, Humberto Miranda;
Eliana Rocha, Consultora da
Secretaria Nacional de Direitos
Humanos para as Escolas de
Conselhos região Nordeste; a jovem
Alanna Mangueira; o Gerente de
Relacionamento Comunitário –
Petrobras Nordeste, Jose Abadia
Ribeiro; Conselheiros Tutelares;
sociedade civil, membros do
Sistema de Garantia de direitos;
imprensa e representantes de
instituições.
O Projeto e Seminário
25 anos do Estatuto da Criança
e do Adolescente: Conquistas e
Desafios foi uma iniciativa da
Fundação Apolônio Salles de
Desenvolvimento Educacional –
Fadurpe, a Escola de Conselhos
de Pernambuco, com patrocínio
da Petrobras e Governo Federal
e a parceria local da Sociedade
Semear e Escola de Conselhos de
Sergipe.
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Cultura e Artes
GUEL SILVEIRA APRESENTOU AS PINAÚNAS NA GALERIA JENNER AUGUSTO
No mês de abril a galeria Jenner Augusto apresentou a exposição “Pinaúnas, estilhaços de estrelas”,
do artista baiano Guel Silveira, com curadoria de Mário Britto e Zeca Fernandes e expografia de Lilia Duarte.
Pinaúnas, mostra uma nova fase do artista, que apresentará 25 trabalhos inspirados na vida marinha.
Mesclando tintas acrílicas sobre tela e sobre papel, Guel apresenta um trabalho maduro, limpo,
emocionante belo e com resultados bem diferentes. A coloração mais comum é o negro, mas são frequentes os
tons relativamente discretos de verde, castanho, púrpura, azul e vermelho. Em alguns trabalhos, o artista coloca
relevo (uma textura com cola e outros elementos da natureza), objetivando que o espetador veja/sinta como as
pinaúnas/estrelas saem das telas em busca da liberdade. Em outros trabalhos, o artista usa pincéis zero e, em
referência aos mestres Georges Seurat, Camille Pissarro e o próprio Portinari, vale-se da técnica do pontilhismo
para demonstrar o quanto são infinitos o céu e os mares.
Para Guel, o equilíbrio da composição é a base de tudo; o desenho, a essência do trabalho e a cor, encontrada
na natureza que o circunda, a protagonista principal. Em sua pintura, sempre há uma nítida tendência para
“abstrair” e os temas são sugeridos, velados, não identificados, ficam à mercê do subjetivismo do observador, que,
diante de cada obra estabelece, instantaneamente, uma interação com ela.
“A qualidade de um pintor depende da quantidade de passado que traz consigo, nesse toar e anuindo com
as palavras do mestre Picasso, podemos concluir, indubitavelmente, que esta afirmativa se aplica a Guel Silveira.
Quanto mais conhecemos as suas obras, mais admiramos a sua arte e o artista”, comenta Mário Britto.
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EXPOSIÇÃO “LINHAS E& FORMAS” NA GALERIA JENNER AUGUSTO
Permanece em cartaz até
o dia 10 junho na Galeria Jenner
Augusto a exposição “Linhas
& Formas”, do artista alemão
Manfred Philipsky, apresentando
quadros com uma composição
de cores e formas geométricas,
dando margem a liberdade da
interpretação do observador. As
musicas, as viagens e a natureza são
inspiradores para a composição das
obras, que misturam a geometria
e a abstração informal. A abertura
aconteceu no dia 12 de maio, com
a presença de amigos, familiares e
admiradores de arte.
4ª EDIÇÃO DO PPJA É ENCERRADA COM ENTREGA DE CERTIFICADOS
O Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) encerrou a 4ª edição no dia 20 de maio com a solenidade
de entrega dos certificados de participação no Programa e o certificado de curso técnico do Senai, totalizando
1920 horas de curso.
As solenidades se iniciaram no dia 18 com a aula da saudade, onde foram feitas homenagens aos
jovens, pelos educadores do PPJA, através de vídeos de fotos e com uma brincadeira para premiar os jovens
que mais se destacaram na edição. Já no dia 19, quinta-feira, aconteceu o momento de louvor como forma de
agradecimento pela conclusão do curso. A solenidade teve a animação das comunidades Shallon, Adventista do
7° dia, Presbiteriana Independente e Batista da Fé. Muita música e louvor fizeram a tarde emocionante.
E encerrando as comemorações, foram entregues os certificados aos 160 jovens participantes da 4ªedição
do PPJA. O evento teve a presença dos representantes da Petrobras, Sociedade Semear, Senai e Secretaria de
Educação do Estado de Sergipe, além da presença de amigos e familiares dos jovens. Um vídeo contando a
retrospectiva do Programa foi apresentado, emocionando a todos.
O jovem aprendiz Wesley dos Santos, representante dos jovens, falou da emoção de estar concluindo
o Programa. “Começamos a caminhar agora com nossas próprias pernas, saímos com uma profissão, saímos
moldados, maduros, o conhecimento vai nos proporcionar novos caminhos. Estou alegre por ter participado
deste Programa. Agradeço a Deus,a Petrobras que apostou em nós e vai além daquilo que a lei pede. Agradeço
ao Senai que nos deu conhecimento técnico que será relevante para o nosso futuro. A Semear que nos mostrou
valores nesses dois anos”, disse Wesley.
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