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PEAC FINALIZA PROJETOS DE COMPENSAÇÃO
No dia 29 de abril o Programa de Educação Ambiental com
Comunidades Costeiras da Petrobras (PEAC) finalizou mais um
projeto de compensação. Desta vez a comunidade beneficiada
foi Aningas, em Pirambu (SE), que recebeu do projeto um
trator com implementos agrícolas, em nome da Associação
Comunitária Participativa de Aningas e Lagoa Redonda.
O evento teve a presença
de
conselheiros
do
PEAC, representante da prefeitura municipal de Pirambu e das
comunidades locais e circunvizinhas, além da equipe da Petrobras,
Sociedade Semear e Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Nos dias 05 e 06 de maio foi a vez das comunidades Junça, Tijupares e
Maracujá, ambas em Pacatuba (SE), receberem a compensação. A Associação
de Artesanato e Apicultura dos Povoados Tigre e Junça, que representa a
comunidade de Junça, recebeu um caminhão baú, enquanto que a Associação Comunitária Nossa Senhora do
Parto, que representa as comunidades de Tijupares e Maracujá, recebeu um trator com implementos agrícolas.
O PEAC é uma medida de compensação exigida pelo Licenciamento Ambiental, conduzido
pelo IBAMA e vem sendo executado em parceria com a Sociedade Semear e UFS/Fapese.

SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITO
E SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS
Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e pessoas
ligadas ao Sistema de Garantia de Direitos se reuniram nos
dias 30 e 31 de março, no auditório da Sociedade Semear para
discutir e debater o fortalecimento e articulação da Rede no 31º
Seminário Estadual de Fortalecimento de Conselheiros Tutelares,
Conselheiros de Direitos e Sistema de Garantia de Direitos.
O seminário abordou diversos temas ligados à área infantojuvenil, como: trabalho infantil, primeira infância e redução
da maioridade penal, além de discutir o fortalecimento dos
Conselhos Tutelares, o Sistema de garantia de Direitos e os
desafios à proteção integral, como também o Plano Decenal.
O evento foi realizado pelo FACTUS, Instituto Vida São Paulo e o Fórum Colegiado
Nacional de Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e Sistema de Garantia
de Direitos com apoio da Escola de Conselhos de Sergipe e da Sociedade Semear.
Diretor Presidente da Semear
Carlos Roberto Britto Aragão

Jornalista Responsável

Thiago Ismerim (drt/se 1021)
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PEAC REALIZA REUNIÃO EM POVOADO DE ITAPORANGA

FESTA JUNINA DA SEMEAR

No dia 30 de junho, na Escola Municipal Waldemar Fontes
Cardoso, a equipe do Programa de Educação Ambiental com
Comunidades Costeiras da Petrobras (PEAC), com técnicos
da Sociedade Semear e da Petrobras, realizou reunião no
Povoado Ilha Mem de Sá, em Itaporanga (SE), para apresentar
o projeto de compensação daquela comunidade, que consiste
na construção do Centro Comunitário, atendendo assim
aos anseios da população local. Estiveram presentes diversas
lideranças locais, conselheiros do PEAC e população em geral.

Como já é tradição, a Sociedade
Semear reuniu seus colaboradores
em torno de um lanche junino, no
dia 14 de junho, no auditório da
instituição. Comidas típicas e o
autêntico forró deram o tom da festa.
Houve ainda sorteio de brindes.

REUNIÃO DE ABRIL DO PPJA DEBATE EMPREENDEDORISMO
No dia 02 de maio a equipe pedagógica do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) realizou mais uma reunião mensal com os 75 jovens
da 5ª edição, no auditório da Sociedade Semear. Nesta reunião o
tema trabalhado foi “Jovens empreendedores: desafios e conquistas
no mundo globalizado”, com a participação dos ex jovens aprendizes
Maick Almeida, Pedro Mendonça, Allan Araújo, Italo Camargo, Nicolas
Venceslau, Willy Eles e Solange Modesto, além da participação do
jovem aprendiz Alex Gama, da edição atual do Programa). Cada jovem
pôde apresentar seus empreendimentos, mostrando aos presentes os
desafios para ser um microempreendedor e como conseguir sucesso.
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JOVENS DO CURSO DE ELETRICISTA DO PPJA
VISITARAM A FAFEN

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS DO
JOVENS APRENDIZES

No dia 10 de maio
os jovens do curso
de
Eletricista
da
5ª
edição
do
Programa
Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA)
visitaram a Fabrica
de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (FAFEN/
SE), localizada no município de Laranjeiras, distante
25 km de Aracaju. A atividade teve como objetivo
levar os jovens à conhecer na prática o funcionamento
da Unidade bem como a parte elétrica da Fafen.

No dia 17 de junho, no auditório da Sociedade Semear,
a equipe pedagógica do Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) realizou a 2ª reunião com pais e
responsáveis pelos jovens da 5ª edição do Programa.

Eles foram recepcionados por Fernanda Pinheiro (RH
Fafen/Petrobras) que abriu o encontro explicando o
motivo da visita. Em seguida dois engenheiros da Fafen
fizeram apresentação técnica da unidade, mostrando
o seu funcionamento e equipamentos. Em seguida, os
aprendizes puderam conhecer de perto as instalações.
A
visita
teve
o
acompanhamento
dos
professores do Senai (onde eles fazem o curso
profissionalizante) e da área pedagógica do PPJA

A reunião teve como objetivo resgatar o compromisso
estabelecido na 1ª reunião e fomentando uma reflexão
sobre a importância que os pais e responsáveis tem
no desenvolvimento da aprendizagem profissional e
pessoal desses jovens. “Também realizamos uma breve
avaliação de 01 ano de Programa, onde elencamos
alguns pontos negativos que gostaríamos de superálos. Alguns pais/responsáveis sentiram a necessidade
de agradecer e enaltecer a grande evolução dos jovens
ate agora no programa. Contamos com a participação
de quase 70%
dos
pais
e
responsáveis
dos
jovens
desta edição”,
explicou
o
coordenador
pedagógico
,
Jorge Monteiro.

COMEMORAÇÃO DE 01 ANO DA 5ª EDIÇÃO DO PPJA
No dia 26 de maio, no auditório da Sociedade Semear, foi realizada uma gincana cultural
e recreativa em comemoração ao primeiro ano de atividade da 5ª edição do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA), que teve início em 2016 e prossegue até maio de 2018.
Foram realizadas diversas brincadeiras, a exemplo de “corrida do ovo na colher”, “dança da laranja”,
além da parte cultural com pinturas e desfile. Ao final a equipe pedagógica apresentou um vídeo com
a retrospectiva dos jovens no Programa e a atividade foi encerrada com um lanche e muita música.
Para o coordenador pedagógico do Programa, Jorge Monteiro, o momento é de comemoração e reflexão.
“É hora de parar e pensar sobre o como está a caminhada de cada jovem no programa. Cada um deve
refletir no que já foi feito e o quais os caminhos a seguir nesse próximo ano que ainda resta da edição atual.
Nós somos apenas um apoio para cada um, cabe a cada jovem trilhar suas metas”, falou Monteiro aos
jovens. A equipe vencedora da gincana ganhou um livro e os outros ganharam prêmio de participação.
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REUNIÃO DE JULHO DO PPJA ABORDA SAÚDE EMOCIONAL NOS JOVENS

No dia 28 de julho, no auditório da Sociedade Semear, aconteceu
mais uma reunião mensal com os jovens do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz (PPJA). Neste encontro, além do acompanhamento
das atividade no Senai, houve palestras que abordaram o tema
“Saúde Emocional”, tratando de assuntos como depressão,
suicídio e bullying. Os jovens puderam entender o que é saúde
emocional, como cuidar para ter uma melhor qualidade de vida,
além de tirar dúvidas de casos que acontecem no dia-a-dia.
Estiveram presente Roberto Oliveira, estudante de medicina
e representante do centro acadêmico da UFS, Renê Oliveira,
psicólogo e coordenador do Movimento Popular de Saúde
(MOPS), Joselito Mota, assistente social e coordenador do
Centro de Valorização da Vida (CVV) e Acelmar Reis, vicecoordenador do CVV, além da gestora da Petrobras, Luana Ferrari.
ABERTURA DA MOSTRA ARACAJU 2017 E DA EXPOSIÇÃO DE FÁBIO SAMPAIO

Aconteceu no dia 15 de agosto a abertura da Mostra Aracaju Edição
Ouro –10ª edição, na Sociedade Semear, que homenageia o curador
Mario Britto, reunindo profissionais de arquitetura, decoração,
paisagem, empresários, artistas, jornalistas e muitos outros convidados,
num coquetel regrado ao som do Dj Cafu. São 29 ambientes projetados
34 diversos profissionais entre arquitetos, designer de interiores
e paisagistas, apresentando as tendências do mercado. Dentro da
programação da Mostra foi aberta a exposição “(Re)Invenção da Paisagem
Doméstica”, de Fábio Sampaio, com destaque nas cores e instalações.
O Diretor Presidente da Sociedade Semear, Carlinhos Britto, falou
aos presente e disse da felicidade de poder sediar a Mostra e de
ter uma espaço enriquecido de cultura e arte. “Hoje celebramos a
abertura da Mostra neste ambiente bonito, enriquecido de muito
bom gosto. Enquanto Sociedade Semear estamos felizes por isso e
continuaremos nosso trabalho ainda mais revigorado, continuando
a atrair pessoas para o nosso espaço, sem nenhuma distinção,
sem perder o acolhimento ao outro, como sempre fizemos”.
A Mostra e a exposição estarão abertas ao público de terça a
domingo, das 16 às 22 horas. A exposição tem entrada gratuita.
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