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FINAL DE ANO NA SOCIEDADE SEMEAR
Como já é tradição, a Sociedade Semear realizou a confraternização de final de ano com
seus colaboradores no dia 16 de dezembro, em torno de um churrasco, numa casa no Mosqueiro, em
Aracaju. A divertida reunião teve ainda sorteio de brindes e muito bate papo. O colaborador Carlos
Alberto soltou a voz com músicas autorais e outras da nossa MPB. Foi uma tarde de descontração.

Já no dia 21 de dezembro aconteceu a
missa em Ação de Graças pelos 16 anos
da Instituição (fundada dezembro
em 2001). A celebração aconteceu na
sede da Semear e foi presidida pelo
Pe. Claudio Dionizio, da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, localizada
no bairro Grageru. Momento de
louvor e agradecimento por mais
um ano de atividades da Semear.

SEMEAR E GALERIA JENNER INAUGURAM NOVO SITE
A Sociedade Semear e a Galeria Jenner Augusto estão com novos sites no ar.
Mais modernos, mais fáceis de navegar, com diversas fotos e textos dos projetos e das
exposições... tudo que acontece no dia-a-dia da Semear e da Galeria. Acesse através do
www.sociedadesemear.org.br e http://galeriajenner.sociedadesemear.org.br e confira.

Diretor Presidente da Semear
Carlos Roberto Britto Aragão

Jornalista Responsável

Thiago Ismerim (drt/se 1021)
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Meio Ambiente
PEAC FAZ ENTREGA DE CENTROS COMUNITÁRIOS E COLÔNIAS DE PESCADORES
O Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras da Petrobras (PEAC), realizado através
da parceria com a Sociedade Semear, fez a entrega de novos Centros Comunitários e novas sedes de Colônias
de Pescadores, pelo interior de Sergipe e Bahia, entre os meses de Agosto e Dezembro de 2017, beneficiando
moradores e pescadores das respectivas localidades.
As colônias entregues foram:
*Colônia Z11 – município de Indiaroba/SE (reforma);
*Colônia Z02 – município de São Cristóvão/SE (reforma);
*Colônia Z66 – povoado Coqueiro, em Jandaíra/BA (construção);
*Colônia Z03 – município de Santa Luzia/SE (construção).
Os centros foram:
*Centro Comunitário do povoado Abadia, em Jandaíra/BA (construção);
*Centro Comunitário do povoado Cachoeira, em Jandaíra/BA (construção);
*Centro Comunitário do povoado Piranhas, em Pacatuba/SE (construção);
*Associação de Pescadores dos Povoados Aracaré, Garatuba e Outizeiro, em Pacatuba/SE (construção);
*Centro Comunitário do povoado Brejão dos Negros, em Brejo Grande/SE (construção).
As solenidades de entrega aconteceram com a participação da população local, de lideranças e gestores
dos povoados e cidades vizinhas, além de técnicos da Petrobras.
As Colônias e os Centros Comunitários são equipados com espaço amplo para reuniões, salas de aula, sala
de informática com computadores, sala de administração, cozinha, banheiros, geladeira, fogão, mesas e cadeiras.
No caso dos Centros Comunitários, o processo de compensação das comunidades contempla, ainda,
cursos de informática, associativismo e cooperativo, corte e costura, que ainda serão ofertados pelos próximos
meses.
O PEAC é uma medida de compensação exigida pelo Licenciamento Ambiental, conduzido pelo IBAMA,
que prosegue em 2018 com novas entregas.

Colônia Z66 - Coqueiro

Inauguração do Centro Comunitário de
Aracaré

Centro Comunitário de Abadia

Inauguração do Centro Comunitário de
Piranhas

Sala de Informática

Colônia Z03 - Santa Luzia
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Estudos Múltiplos / Administração
REUNIÕES MENSAIS DO PPJA
Realizada sempre ao final de cada mês, no auditório da Sociedade Semear, as reuniões do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz com os 75 jovens da 5ª edição, abordam diversos temas levantados de acordo com as
demandas do Programa e solicitação dos próprios jovens.
Em Setembro o tema foi “Segurança”, subdividido em segurança
pessoal, segurança no trabalho e segurança alimentar. O evento foi aberto
pela gestora da Petrobras e fiscal do PPJA, Emanuela Loyola, com um vídeo
motivacional. Em seguida os palestrantes foram Kleilton Lima (Inspeto
de Segurança da Petrobras), Sabrina Smith (Guarda Municipal – Projeto
Anjos Azuis) e Priscila Ribeiro (Nutricionista) tiveram um bate papo com
os jovens, passando orientações e dicas sobre cada tema.
Ao final os jovens visitaram a Galeria Jenner Augusto e conversaram
com o artista Fábio Sampaio, que apresenta a exposição (Re)Invenção da
Paisagem Doméstica, na Galeria.
Em Outubro o tema abordado foi “Violência”, subdividido em violência contra o idoso, contra mulher e
LGBT e criança, refletindo se são atos isolados, violação de direitos, ruptura
de vínculos ou problemas emocionais.
A mesa redonda contou com as expositoras Telma Souza Santana (Assistente
Social da Semear) e Maria Fernanda Rosa Fontes (Psicóloga da Secretaria de
Estado da Mulher, Inclusão, Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos
Humanos de Sergipe – SEIDH e Departamento de Atendimento a Grupos
Vulneráveis – DAGV de Aracaju). Elas tiveram um bate papo com os jovens,
passando orientações e informações sobre a temática. Os jovens foram bem
participativos trazendo exemplos de vida.
Ao final a Patrulha Maria da Penha (Guarda Municipal – Projeto Anjos
Azuis) fez uma breve exposição sobre a violência doméstica e apresentou
um teatro com fantoches discutindo o tema, uma forma lúdica e descontraída de debater o assunto com o público
jovem.
Em Novembro o tema foi “Pluralidade Cultural, Relações e
Convivência”. Os palestrantes foram o sociólogo Ivan Masafret e a psicóloga
Isadora Lacerda. Eles bateram um papo com os jovens trocando ideias
sobre relações pessoas e de convivência em grupo, no trabalho, além de
falarem sobre diversidade cultural. A reunião foi aberta com a participação
da gestora da Petrobras, Emanielle Loiola.
A reunião encerrou o ciclo de 2017, que só retornam no mês de
fevereiro de 2018. Esta edição do Jovem Aprendiz segue até maio de 2018.

SEMEAR PARTICIPA DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA
A Sociedade Semear participou a II Reunião da
Comissão Organizadora Estadual da V Conferência
Nacional Infanto juvenil pelo Meio Ambiente, que
acontecerá em 2018. A reunião ocorreu no auditório
Hermínia Caldas na Secretaria de Estado de
Educação de Sergipe pra a aprovação do regimento
interno e do regulamento da conferência estadual. A
Sociedade Semear atua como parceira das atividades
e mobilizadora local das ações da conferência nas
escolas de todo o estado de Sergipe
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Estudos Múltiplos
JOVENS DO PPJA PARTICIPAM DO MUNDO SENAI
Nos dias 14 e 15 de setembro, os jovens do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) participaram
do “Mundo Senai”, evento promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o
objetivo de apresentar ao público em geral as diversas oportunidades de carreiras na indústria. O evento
realizou palestras, workshops, minicursos, orientação profissional, visitas a laboratórios que simulam o dia
a dia da indústria, e muito mais, nas unidades de Sergipe, assim como em
todo o Brasil.
Os jovens do PPJA do curso de Assistente Técnico em Tecnologia da
Informação, Breno Vieira, Matheus Santos e Gabriele Emily, participaram
do evento apresentando “SPE – Sistema de Presença Educacional”, que
consiste em um sistema ligado a um portal escolar, onde pais, alunos,
professores, coordenação e administradores pedagógicos podem ter acesso
à frequência do aluno em sala de aula, além de poderem trocar mensagens,
ver gráficos e outros serviços necessários para o controle educacional
de uma determinada escola. “Foi muito bom ter participado do evento.
Pudemos apresentar um projeto que até então era só nosso, mostrar nossa ideia do muito interessante.
O evento possibilitou, ainda, conhecermos novas ideias e serviços que podem ser ofertados ao mercado”,
explicou Gabriele. O projeto rendeu aos jovens a classificação em primeiro
lugar na categoria aprendizagem.
Já os jovens aprendizes Ebert Fernando e Fellipe Santos, do curso de
Mecânica Industrial, foram escolhidos para representar a turma explicando
um pouco sobre o modulo de Ajustagem no qual eles estão executando
atividades. Destacaram algumas atividades feitas pela turma e vários
projetos que serão executados durante o modulo. Passando um pouco do
seu aprendizado para o público visitante.
“Compartilhar nosso conhecimento
com outras pessoas é também adquirir
conhecimento. Ficamos felizes de ter
participado do Mundo Senai”, falou Ebert.
Os jovens do curso de Eletricista participaram do projeto sendo
monitores, acompanhando os grupos de estudantes das escolas que
foram ao Senai conhecer os projetos e cursos.
Segundo dados do Senai, mais de 320 mil pessoas estiveram nas
unidades espalhadas por todo Brasil onde foi realizado o evento.

JOVENS DO PPJA VISITAM SEDE DA PETROBRAS
Os jovens do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA – 5ª edição) realizaram uma visita à sede da
Petrobras (Unidade de Operações Sergipe e Alagoas – UO/SEAL), em Aracaju, no dia 12 de dezembro. Eles foram
recepcionados por Luana Ferrari, assistente social e orientadora da
empresa no PPJA. Tiveram uma palestra com o Gerente da área de
comunicação e tecnologia e seus supervisores, onde explanaram
um pouco de suas atuações, equipamentos que dispõem e sua
importância no desenvolvimento da empresa. Eles mostraram todas
as áreas e subáreas que englobam o setor de tecnologia da informação
da Petrobras, suas atuações e suas abrangências e como a atuação do
setor agregar valor a Petrobras, proporcionando o desenvolvimento
e crescimento desta no mercado petrolífero no mundo atual,
colocando-a em destaque.
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