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EXPOSIÇÃO “PAZ E BEM” SEGUE EM CARTAZ ATÉ 30/12
No dia 04 de outubro a Galeria
Jenner Augusto ficou lotada
para a abertura da exposição
PAZ E BEM, apresentando
a coleção de Carlos Roberto
Britto Aragão, Carlinhos Britto
(como é mais conhecido), em
homenagem a São Francisco de
Assis, com curadoria de Mário
Britto e expografia de Lilia Duarte.
A noite foi iniciada com
uma missa em Ação de Graças,
celebrada pelo Pe. Cláudio Dionízio
(Paróquia Sagrado Coração de
Jesus), com a presença de amigos
e familiares de Carlinhos. Houve,
ainda, o lançamento do livro “Paz
e Bem” reunindo os trabalhos
da exposição e textos sobre São
Francisco.

São Francisco, esteve presente”,
comenta Carlinhos Britto.

Na exposição o público
poderá perceber que pintores,
escultores, desenhistas, xilógrafos,
gravadores, fotógrafos e artesãos
se utilizaram as mais variadas
técnicas para, sob a ótica de cada
um, retratar São Francisco.
Paz e Bem segue em cartaz
até o dia 30 de dezembro, com
visitação de segunda a sexta, em
horário comercial.

“A noite foi realmente um
momento de partilha e de troca,
que reflete o título da exposição.
Da mesma forma que ontem
externei minha paz e amor pelas
pessoas, eu também recebi a paz
e o amor, que é o bem maior,
o amor supremo, o amor que
vem de Deus. O clima de paz,
amor e união, que representa
Diretor Presidente da Semear
Carlos Roberto Britto Aragão
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Estudos Múltiplos
RESPONSABILIDADE SOCIAL
É TEMA DE PALESTRA COM
JOVENS APRENDIZES

JOVENS APRENDIZES
DEBATEM SOBRE
CULTURA E ARTES

MESA REDONDA COM EX
JOVENS APRENDIZES DO
PPJA

No dia 20 de setembro,
a assistente social da Petrobras,
Ivanete Rezende, esteve conversando
com os jovens do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz sobre
“Responsabilidade Social”. Durante
o encontro ela conceituou o tema
e apresentou aos jovens como a
Petrobras vem desenvolvendo ao
longo dos anos projetos que buscam
atuar socialmente contribuindo
para o desenvolvimento sustentável.

Os jovens da 5ª edição
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz estiveram na Galeria
Jenner Augusto, na Sociedade
Semear, e tiveram um bate papo com
a Diretora de Cultura da Semear,
Cita Domingos. O momento foi de
conhecimento sobre artes e cultura
e serviu para os jovens entenderem
a exposição “Pele de Vidro” do
artista sergipano Bené Santana, que
estava em cartaz.

No dia 30 de setembro os
jovens da edição atual do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA)
participaram de um bate papo
com ex-jovens aprendizes (que
participaram de edições anteriores
do programa). O momento de
troca de experiências serviu para os
atuais aprendizes tirarem dúvidas
sobre o PPJA e sobre os cursos no
SENAI, que começam as atividades
com o PPJA em novembro.

SARAU LITERÁRIO - POESIA, LIVROS E AFINS

No dia 13 de outubro, no
auditório da Sociedade Semear,
foi realizado o Sarau Literário –
Poesia, Livros e Afins, do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA),
organizado
pelas
educadoras
Adriana Britto e Lilian Farias. O
evento teve a participação dos
escritores Magali Polida e Joel
Marcos.
O evento teve inicio
com as apresentações dos jovens
que recitaram poemas, fizeram

encenação teatral e musical, baseado
nos livros que leram durante o
processo de construção do Sarau
(parte do módulo de Português
Instrumental). Em seguida, houve
um bate papo entre os jovens e os
escritores, com leitura de poemas
e troca de experiências. Após a
discussão, os aprendizes tiveram a
oportunidade de expor um pouco
das histórias dos livros que leram.
Segundo a educadora Lilian
Farias, o evento serviu para que os
jovens pudessem refletir sobre a
literatura, contribuindo também
para promover acesso aos livros. “A
proposta do Sarau foi de fazer com
que os jovens pudessem ver, sentir
e refletir o fazer poético, além de
levar a literatura para o dia-a-dia de
cada jovem, estimulando assim o
hábito pela leitura critica e libertária
da literatura. Ajuda, também, a

promover acesso aos livros e autores
para que produzissem poesia das
mais diversas formas (manifestação
musicada, encenada)”.
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Administrativo / Estudos Múltiplos
SEMEAR REALIZA DIA DAS CRIANÇAS COM RECURSOS DO BAZAR SOLIDÁRIO
No dia 19 de outubro
a Sociedade Semear realizou a
festinha do Dia das Crianças do
Externato São Francisco de Assis,
em Aracaju, que atende crianças
de 03 a 06 anos, e suas famílias,
em situação de vulnerabilidade
social. A comemoração teve a
participação da turma da Tia Lú,
que animou todas as crianças, além
de um delicioso lanche. A atividade
foi possível graças a dinheiro
arrecadado com a realização do
Bazar Solidário da Semear, que
aconteceu no final de setembro.
O Externato São Francisco
de Assis é uma organização nãogovernamental (ONG), fundada
em 04 de março de 1964, dirigida

pela Congregação das Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora do
Bom Conselho, Instituição Católica
orientada para a formação integral
de crianças e famílias em situação
de vulnerabilidade social, que tem
seus direitos garantidos pelo ECA Estatuto da Criança e Adolescente.
O ESFA visa contribuir para
o
desenvolvimento
regional,
baseado no humanismo, inovação
pedagógica
e
compromisso
educativo.
Quer ajudar?!
Externato São Francisco de Assis
Endereço: Av. Edésio Vieira de Melo,
585 - Bairro Suissa, Aracaju/SE Contato: (79) 3224-3509

JOVENS DO PPJA VISITAM OCEANÁRIO DE ARACAJU
No dia 17 de outubro os
jovens do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz (PPJA) visitaram
o Oceanário de Aracaju, na praia
de Atalaia, e puderam conhecer um
pouco mais do Projeto Tamar e as
espécies marinhas. Toda a visita foi
guiada pelo técnico do Tamar, Luan
Loureiro. Após a visita os jovens
fizeram um picknick e foram se
divertir no “mundo da criança”.
O Oceanário de Aracaju foi
inaugurado em junho de 2002. É o
primeiro oceanário do Nordeste e
o quinto do Brasil. Os outros ficam
em São Paulo (Santos, Ubatuba,
Aparecida do Norte e Guarujá). O
de Aracaju/SE foi criado, construído
e é mantido e administrado pela
Fundação Pró-Tamar, através da
coordenação regional do Projeto
Tamar em Sergipe. Instalado na
praia da Atalaia, a 500m do mar,
ocupa 141 mil m2 de área cedida
pelo Governo Federal. Tem área
construída de 1.700 m², na forma
de uma tartaruga gigante, com a
cobertura em eucalipto e piaçava.

PRODUÇÃO DE JORNAL
Os jovens da 5ª edição
do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) participaram da
elaboração de jornal impresso, como
parte das atividades do módulo de
Português Instrumental, ministrado
pelas educadoras Adriana Britto
e Lilian Farias. Cada turma foi
dividia em cinco grupos e tiveram a
orientação do jornalista da Semear,
Thiago Ismerim. A atividade teve
como objetivo incentivar o hábito
da leitura, a escrita, troca de
conhecimentos, trabalho em grupo,
entre outros. Os grupos trabalharam
os temas Ideologia, Educação,
Constituinte,
Participação
e
Democracia, produzindo notícias e
reportagens sobre os assuntos.
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Estudos Múltiplos / Administração
APRENDIZES VISITAM CCTECA
No dia 1° de novembro, os jovens do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) visitaram a Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju
(CCTECA), localizada no Parque da Sementeira. Lá puderam conhecer os
diversos experimentos nas áreas de eletricista, mecânica, lógica, biologia,
óptica e participaram de uma sessão no planetário digital. Para a aprendiz
Jéssica Mislene, a atividade foi muito interessante. “Fiquei encantada pelos
experimentos que encontrei por lá. O melhor de tudo que são interativos
e podemos participar. Dentro do planetário aprendi sobre muitos planetas
e principalmente sobre as luas dos outros planetas do Sistema Solar”,
comentou a jovem.

FESTIVAL DE JOGOS DO PPJA
No dia 21 de outubro,
o Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA), realizou, no
ginásio do Sesi, no conjunto
Augusto Franco, mas uma edição
do “Festival de Jogos”,, com o
objetivo de despertar a consciência
para a cooperação, integração e
o respeito saudável nas relações
sociais. Os jovens competiram em
jogos de futsal, vôlei e handebol.
A atividade teve inicio com
o desfile das equipes, divididas por
municípios, em seguida execução
do Hino Nacional e apresentações
de dança de cada turma e logo
depois as competições. Ao final
das competições todos os jovens
que participaram foram premiados
com medalhas e todos saíram
vencedores.

BAZAR SOLIDÁRIO
No dia 28 de novembro
a Sociedade Semear realizou a
2ª edição do Bazar Solidário, no
“Espaço Cuidar” do bairro Santa
Maria, em Aracaju, das 09 às
16 horas. Foram postos à venda
roupas, calçados e bijuterias a
preços populares e toda a venda
será revertida para uma atividade
de pintura e dança, que será
desenvolvida com os jovens
atendidos pelo projeto social, que
acontecerá no mês de janeiro de
2017.
O Centro de Cidadania
e Inclusão Social, pertencente à
Secretaria de Estado da Mulher,
Inclusão e Assistência Social, do
Trabalho e dos Direitos Humanos
(Seidh) atua acolhendo e cuidando
da comunidade, sendo um
divisor de águas na vida dos seus
usuários, gerando mais integração
e cidadania para os moradores do
bairro.
O evento teve o apoio da
assistente social Lucivânia Ferreira.
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SEÇÃOMúltiplos / Cultura e Artes
SHOW DE TALENTOS ENCERRA PRIMEIRA ETAPA DO PPJA
No dia 17 de novembro o Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) encerrou a etapa de formação básica,
da 5a edição, com o Show de Talentos, no auditório da Sociedade Semear. Os 75 jovens mostraram seus talentos com
apresentações musicais, encenação teatral e muita dança. A atividade foi organizada pelos educadores Danilo Reis e
Telma Santana. Já no dia seguinte (18/11) houve um momento de confraternização e encerramento com homenagens
aos jovens e educadores do Programa, através de mensagens e vídeos.
Presente ao evento, a gestora da Petrobras, Luana Ferrari falou da importância do programa. “A grande
essência do PPJA é, além de formar profissionais, formar cidadãos do bem. A etapa de nivelamento (formação
básica) é extremamente importante para que vocês possam chegar ao SENAI amadurecidos. A oportunidade da
profissionalização é um ganho na vida de cada jovem. Vocês estão mudando e jamais serão os mesmos jovens que
entraram no Programa há seis meses atrás. Estou muito feliz pelo crescimento de vocês. Aproveitem a oportunidades
e deem o melhor de si no SENAI”, disse Luana.
O Diretor Presidente da Semear, Carlinhos Britto, também falou aos jovens. “O PPJA tem a finalidade também
de discutir a humanidade. Sigam para a nova etapa e coloquem em prática tudo que foi plantado pela Semear e sua
equipe. Sejam questionadores e sigam em frente. Agradeço a Petrobras por apostar no programa e pela sensibilidade
de acreditar nos jovens e por transformar a vida de cada um deles”, disse.

ETAPA PROFISSIONALIZANTE DO PPJA INICIA
No dia 21 de novembro
os jovens do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz (PPJA), Sergipe,
iniciaram as atividades no SENAI,
dando a largada para a etapa de
formação profissional do Programa.
Os
aprendizes
foram
divididos em três cursos ofertados
pelo SENAI: Assistente Técnico
em Tecnologia da Informação;
Eletricista Predial e Industrial
com Automação; e Mecânica
Industrial com Automação, que
foram escolhidos, anteriormente,
pelos jovens, acordo com suas
habilidades e perspectivas para o
mercado de trabalho.
Os jovens foram recebidos
pela coordenação pedagógica
e professores do SENAI que
deram às boas vindas e passaram

informações sobre a Instituição e
os procedimentos normativos da
etapa.

LANÇAMENTO DE LIVRO
A escritora
sergipana
Ana Azevedo
lançou
o
livro
“13
Bruxas entre
o espelho e
a alma” no
dia 29 de
novembro
na Sociedade
Semear. Segundo a autora, que
acredita na importância de
valorizar a cultura e a literatura
sergipana especialmente sob a ótica
do olhar feminino, “esse livro é o
portal de um novo caminho onde
me encontro como escritora. Além
de ser o resultado das narrativas que
ouvi em municípios sergipanos, a
exemplo de Santa Luzia de Itanhy,
Itabaiana e Aracaju”.
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