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DIA FESTIVO COMEMORA 15 ANOS DA SOCIEDADE SEMEAR

No dia 19 de dezembro a Sociedade
Semear reuniu seus colaboradores
para festejar os 15 anos da instituição
e a confraternização natalina. A
comemoração teve inicio com uma
missa em Ação de Graças, celebrada
pelo Padre Anderlan. Em seguida

do projeto Escola de Conselhos
e pretendo permanecer por
muito tempo contribuindo com
a Semear”, disse Luiza Cazumbá.
“Durante esses 15 anos só
tivemos sucesso. Desejo que esse
sucesso se prolongue por mais anos
e que o futuro da Semear seja ainda
mais brilhante”, disse Nadja Wine.
Foram
sorteados
quadro cestas natalinas entre os
colaboradores presentes e a festa
foi encerrada com o “Parabéns
pra você”, renovando os desejo de
um futuro grandioso para Semear.
Para o dia de comemoração
ficar mais brilhante, a Semear foi
agraciada como um dos roteiros
da peregrinação da relíquia e
imagem de São Francisco de Assis,
que faz parte da preparação do
jubileu dos 800 anos de fundação
da Ordem Franciscana Secular.
O diretor presidente da Semear,
Carlinhos Britto, disse que a data
de hoje é muito importante para
todos que fazem a Instituição e
fala da felicidade de receber uma
relíquia de São Francisco de Assis.
“15 anos é uma data bastante

significativa e para completar essa
alegria temos a graça de receber
um pedaço do corpo de São
Francisco, que o santo da minha
devoção e que acabei espalhando
essa devoção e São Francisco
passou, também, a ser o símbolo da
Semear, que é o símbolo da paz e
fraternidade. Receber uma relíquia
de São Francisco é um presente
maravilhoso”, disse Carlinhos.

foi servido um churrasco. Vários
colaboradores aproveitaram o
momento para falar um pouco
da trajetória pela Semear e
desejar Boas Festas aos colegas.
“Agradeço a Deus por
fazer parte da Sociedade Semear.
Entrei como estagiária da
comunicação, passei a jornalista
Diretor Presidente da Semear
Carlos Roberto Britto Aragão

Jornalista Responsável

Thiago Ismerim (drt/se 1021)
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Adminsitrativo / Meio Ambiente
No dia 08 de
março a Semear reuniu
as
colaboradoras
da
instituição
para
comemorar
o
Dia
Interacional da Mulher
em torno de um delicioso
lanche. Elas ganharam
brindes e muito chocolate.
A Mostra Aracaju 2017, que terá início
em 15 de agosto, será ambientada
nas instalações na Sede da Sociedade
Semear. No dia 20 de março,
profissionais, fornecedores, apoiadores
e os responsáveis pela Mostra estiveram
reunidos no auditório da Semear para
apresentar oficialmente a 10a ediçção do
evento. Os 33 profissionais projetarão
27 ambientes, entre espaços comerciais
e corporativos e de residências, como
salas, quartos e banheiros.
PEAC RETOMA PROJETOS DE COMPENSAÇÃO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE SEMEAR
Em outubro de 2016, foi
retomada a execução dos projetos
de compensação no âmbito do
PEAC. Ao todo, 22 projetos de
compensação e estruturantes foram
iniciados através da assinatura de
um Convênio, entre a Petrobras,
Sociedade Semear e as entidades
comunitárias gestoras dos projetos
Os
projetos
iniciados
consistem,
principalmente,
em construções de sedes de
entidades e construções de centros
comunitários.
Ainda
contam
também, com aquisições de
veículos e tratores.
Dentro do processo de
compensação, as comunidades
receberão cursos de Associativismo,
Cooperativismo,
Informática,
Corte e Costura, Políticas Públicas
para Agricultura Familiar e
Políticas Públicas para Artesanato,
ministrados por técnicos da

Semear.
CURSOS:

No
final
de
março
foram encerrados os cursos de
Associativismo e Cooperativismo
nas comunidades de Aningas e
Lagoa Redonda (Pirambu/SE) e
Tijupares e Maracuja (Pacatuba/
SE). Segundo a presidente da
Associação Comunitária Nossa
Senhora do Parto, Marinalva

Domingos, “é importante participar
dos cursos para que possamos
receber a compensação de forma
correta”.
As
comunidades
de
Aningas e Lagoa Redonda serão
compensadas com um trator. Um
dos representante da comunidade
disse da imprtância de receber o
equipamento. “O trator irá atender
a demanda da nossa comunidade.
Agradecemos o empenho de todos
do PEAC por nos ajudar a escolher
o melhor para nós”, disse Roseano
Batista, tesoureiro da Associação.
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Estudos Múltiplos
PPJA REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO MENSAL COM OS JOVENS APRENDIZES
No dia 23 de fevereiro equipe pedagógica promoveu uma da Petrobras, Luana Ferrari,
aconteceu, no auditório da mesa redonda sobre “Rede Sociais conversou mais um pouco com
Sociedade Semear, a primeira e Notícias Fake”, com a participação os jovens sobre o temo abordado,
reunião mensal do com os de profissionais de diversas áreas, além de passar orientações técnicas
jovens da 5ª edição do Programa foram eles: Willy Elvis (Técnico sobre o andamento do PPJA.
Petrobras
Jovem
Aprendiz de Informática), Saulo Ismerim Finalizando, os jovens foram
(PPJA), com o objetivo de fazer o (Advogado),
Telma
Santana divididos pelas antigas turmas, em
acompanhamento das atividades (Assistente Social) e Thiago Ismerim suas respectivas salas, e fizeram
dos jovens, que estão na segunda (Jornalista).
Os
palestrantes atividades de avaliação.
etapa do Programa, que é a etapa conversaram com os jovens como
de formação técnica onde as aulas eles devem utilizar as redes sócias,
são administradas pelo Senai, através das publicações, bem como
nos três cursos oferecidos aos perceber o que são as notícias fake
aprendizes: Assistente Técnico (falsas), como identificá-las, qual
em Tecnologia da Informação; objetivo de uma notícia dessa
Eletricista Predial e Industrial com natureza, e o mais importante: o
Automação; e Mecânica Industrial não compartilhamento das mesmas
com Automação
nas redes sociais.
Neste primeiro encontro a
Após as palestra a gestora
JOVENS DO PPJA VISITAM A FAFEN

APRENDIZES VISITAM MUSEU

Os jovens do Programa Petrobras Jovem Aprendiz
(PPJA – 5ª edição), que fazem o curso de Mecânica
Industrial, estiveram visitando a Fabrica de Fertilizantes
Nitrogenados de Sergipe (FAFEN/SE), localizada no
município de Laranjeiras, distante 25km de Aracaju. A
atividade serviu para os jovens conheceram a Unidade
e ao mesmo tempo para adquirirem conhecimento na
mecânica de forma prática, observando o funcionamento
da Fábrica e seus equipamentos.
Os jovens foram recepcionados por Fernanda
Pinheiro (RH Fafen/Petrobras) e Claudia Hendrix
(Comunicação/Petrobras) que abriram o encontro
explicando o motivo da visita. Em seguida dois
engenheiros da Fafen fizeram apresentação técnica da
unidade, mostrando o funcionamento da Unidade e
seus equipamentos. Em seguida, os aprendizes puderam
conhecer de perto uma oficina de mecânica industrial.

Os 75 jovens da 5ª edição do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) visitaram o Museu
da Gente Sergipana, na última sexta-feira (31/03). A
atividade teve como objetivo levar os jovens a conhecer
um pouco mais da cultura e costumes dos sergipanos.
A equipe de monitores do Museu recepcionou
os jovens no auditório. Nele foi passado um vídeo com
um resumo dos costumes de Sergipe (arte, gastronomia,
folclore, festas) e em seguida foram divididos etrês
grupos, seguindo para conhecer os ambientes.
Aberto em 2011, o Museu é um espaço cultural
voltado à interpretação da identidade dos sergipanos.
Localizado no antigo Atheneuzinho, no centro
histórico de Aracaju, é um centro cultural dinâmico e
em constante construção, mais que um museu estático
e definitivo.
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