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Petrobras apóia dois projetos sociais em Sergipe
Escrito por inclusaosergipe
Categorias: Sem categoria

Rio de Janeiro – Anderson Barbosa*

Sergipe inscreveu 72 projetos na selecao publica 2010 do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania. Desses, dois foram escolhidos e anunciados na tarde de
segunda-feira (25), no Centro Cultural Waly Salomão (do Grupo Afroreggae), na favela de Vigário Geral, no estado do Rio de Janeiro.
O Sergipe Parque Tecnologico foi escolhido com o projeto “Implantação Centro Vocacional Tecnológico do SERGIPETEC, que propõe capacitar para o mercado de trabalho
3 mil jovens, entre 18 e 29 anos, nas cidades de Aracaju e São Cristovão. O centro contara com laboratórios de informática, eletrônica, física, química e biologia.
A outra instituição escolhida foi a Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba com o projeto “Catadoras de Mangaba: Gerando Renda e Tecendo Vida em
Sergipe”, que envolverá 1.357 famílias com a participação direta de 600 mulheres que vivem da catação do furto em sete municípios no estado.
Em todo o país participaram da seleção 5.183 projetos com 113 selecionados. O período de seleção ocorreu de junho a setembro e reuniu mais de 150 avaliadores em
quatro etapas de análise. “Para nós, pesaram os projetos que tinham princípios sociais e condições de atingirem maior número de pessoas”, disse Daniele Gabrich,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que fez parte de uma das equipes de avaliações.
A região Nordeste teve o maior numero de projetos selecionados: 40 ao todo, sendo que para isso ira receber R$ 40,4 milhões. “A região traz um dos maiores índices de
pobreza, mortalidade infantil e evasão escolar”, ressaltou Luiz Fernando Nery, gerente de Responsabilidade Social da Petrobras.
De 2007 a 2009, o Programa investiu R$ 396 milhões em mais de 1,8 mil projetos. Ate 2012 a previsão e de chegar a R$ 1,3 bilhão. “A experiência acumulada pela
Petrobras permitiu avanços, aprimoramentos e a superação dos grandes desafios colocados por qualquer edital de seleção pública: fortalecimento da legitimidade, equidade
no acesso e ampliação da diversidade dos participantes. E o resultado de tudo isso se resume numa palavra: Democracia”, disse o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli.
Novo Patrocínio – Durante o evento, a Petrobras assinou um novo patrocínio com o projeto “Arte na Praça” do Grupo de Ação Social Afroreggae que prevê apresentações
de teatro, dança, música e cinema na praça em frente ao Centro Cultural durante os finais de semana. “Aqui a gente deu a volta por cima. A favela de Vigário Geral tinha
problemas com o narcotráfico. Em 1993, 21 pessoas foram mortas numa chacina. Hoje, o local é pacificado pela cultura”, destacou José Junior, coordenador executivo do
Grupo Afroreggae.
*O jornalista foi convidado pela Petrobras para participar do evento no Rio de Janeiro.
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Petrobras apoia dois projetos sociais em Sergipe

Projetos sociais de Sergipe conquistam apoio da Petrobras
O jornalista Anderson Barbosa foi convidado pela Petrobras para participar de evento, no Rio de Janeiro, e trouxe boas notícias para o
Estado. Dos 72 projetos de Sergipe inscritos no Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, dois foram escolhidos e serão apoiados
pela Petrobras. O anúncio foi feito no Centro Cultural Waly Salomão (do Grupo Afroreggae), na favela de Vigário Geral.
O Sergipe Parque Tecnologico foi escolhido com o projeto “Implantação Centro Vocacional Tecnológico do Sergipetec, que propõe capacitar
para o mercado de trabalho 3 mil jovens, entre 18 e 29 anos, nas cidades de Aracaju e São Cristovão. O centro contara com laboratórios de
informática, eletrônica, física, química e biologia.
A outra instituição escolhida foi a Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba com o projeto “Catadoras de Mangaba: Gerando Renda
e Tecendo Vida em Sergipe”, que envolverá 1.357 famílias com a participação direta de 600 mulheres que vivem da catação do furto em sete
municípios no estado.
Em todo o país participaram da seleção 5.183 projetos com 113 selecionados. O período de seleção ocorreu de junho a setembro e reuniu
mais de 150 avaliadores em quatro etapas de análise. “Para nós, pesaram os projetos que tinham princípios sociais e condições de atingirem
maior número de pessoas”, disse Daniele Gabrich, representante da Ordem dos
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Projeto Catadoras de Mangaba agora também na
internet
Nesta sexta-feira, 8, será lançado o website do projeto 'Catadoras de Mangaba: gerando renda e tecendo vida em Sergipe', às 10h, no auditório da Secretaria
de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social – Seides.
Por meio desta difusão tecnológica que assiste ao social, será exposto todo o projeto das catadoras, sendo ele, uma ação que visa contribuir para o
fortalecimento através da produção e comercialização do fruto e a sustentabilidade das comunidades extrativistas da mangaba.
O projeto abrange 600 catadoras de mangaba e indiretamente 1.357 famílias que trabalham em terras públicas ou emprestada de terceiros e assim promover a
geração de renda e oportunidade de trabalho para estes trabalhadores rurais dos municípios de Japoatã, Estância, Indiaroba, Barra dos Coqueiros, Pirambu,
Japaratuba e Itaporanga d´Ajuda.
A mangaba é uma fruta típica do nordeste brasileiro e está diretamente associada às práticas tradicionais principalmente em comunidades na região costeira de
Sergipe. Com a implantação da monocultura, a especulação mobiliária e a carcinicultura (criação de camarões) a atividade extrativista tem apresentado desafio e
gerado dificuldades para a permanência deste exercício.
O projeto Catadoras de Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe é promovido pela Associação da Catadora de Mangaba e Indiaroba -Ascamai -,
sob o patrocínio do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania e acontece desde 2010 com extensão até 2012.
Foto: Divulgação
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Petrobras apoia dois projetos sociais em Sergipe
Projetos sociais de Sergipe conquistam apoio da Petrobras
Fredson Navarro, do SN1

O jornalista Anderson Barbosa foi convidado pela Petrobras para participar de evento, no Rio de Janeiro, e trouxe boas notícias para o
Estado. Dos 72 projetos de Sergipe inscritos no Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, dois foram escolhidos e serão
apoiados pela Petrobras. O anúncio foi feito no Centro Cultural Waly Salomão (do Grupo Afroreggae), na favela de Vigário Geral.
O Sergipe Parque Tecnologico foi escolhido com o projeto “Implantação Centro Vocacional Tecnológico do Sergipetec, que propõe
capacitar para o mercado de trabalho 3 mil jovens, entre 18 e 29 anos, nas cidades de Aracaju e São Cristovão. O centro contara com
laboratórios de informática, eletrônica, física, química e biologia.
A outra instituição escolhida foi a Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba com o projeto “Catadoras de Mangaba:
Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe”, que envolverá 1.357 famílias com a participação direta de 600 mulheres que vivem da
catação do furto em sete municípios no estado.
Em todo o país participaram da seleção 5.183 projetos com 113 selecionados. O período de seleção ocorreu de junho a setembro e
reuniu mais de 150 avaliadores em quatro etapas de análise. “Para nós, pesaram os projetos que tinham princípios sociais e
condições de atingirem maior número de pessoas”, disse Daniele Gabrich, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
que fez parte de uma das equipes de avaliações.
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Projeto de Catadoras de Mangaba lança site
07/04/2011
O projeto 'Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe',
patrocinado pelo Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, lança
oficialmente nesta sexta-feira, 8, seu site na internet em evento na Secretaria de
Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (Seides), no bairro de
São José, em Aracaju. A cerimônia tem por objetivo dar visibilidade ao projeto e
atrair novos apoios e a atenção da sociedade para o trabalho, que contribui para
o fortalecimento e sustentabilidade das comunidades extrativistas de Sergipe,
com envolvimento de 1.357 famílias que vivem da cata da mangaba e
participação direta de 600 mulheres.

Projeto envolve até 1.357
famílias que vivem da cata da
mangaba (Foto: Divulgação)

A atividade é predominantemente realizada com o trabalho feminino, em que as próprias catadoras
cuidam da conservação da espécie da Mangaba e desenvolvem práticas e saberes de manejo da fruta. “O
lançamento do site tornará mais visível para a sociedade uma das atividades mais tradicionais do estado
de Sergipe e que é realizada de maneira participativa, onde as próprias catadoras, por exemplo, ajudaram
na criação da logomarca”, ressalta a gestora do projeto pela Petrobras, Nádia Fagundes.
Para Mirsa Leite, coordenadora geral do projeto, o lançamento oficial do site ajuda a tornar conhecido o
trabalho e ajuda a fortalecer essas trabalhadoras em redes sociais e de comercialização. A autora da
iniciativa patrocinada pela Petrobras é a Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba (Ascamai), em
parceira com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consean) e Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe (MCM).
Ao final do evento, haverá um coquetel com os produtos originados da mangaba e produzidos pelas
catadoras, como trufas, bolos, mangaba desidratada e mousses.
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Catadoras de Mangaba lançam website
O curta de nove minutos mostra como foi o processo de criação coletiva da marca que gerou o Manual de Identidade Visual do projeto.


JornaldaCidade.Net

As Catadoras de Mangaba de Sergipe colocam no ar seu website: www.catadorasdemangaba.com.br, nesta sexta-feira, 08 abril, às 10h, no auditório da Seides, à Santa Luzia, 680 - Aracaju.
Desenvolvido pela Infonet com tecnologia ASP, o domínio das Catadoras mostra quem elas são, os produtos que fazem, fotografias, vídeos, notícias, publicações, poemas, textos de pesquisa e
documentos diversos que ilustram tanto a história da mangaba, quanto das mulheres Catadoras.
O website faz parte do projeto Catadoras de Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe, que vem sendo realizado desde dezembro pela Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba –
Ascamai. Patrocinado pelo Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania tem a Universidade Federal de Sergipe -UFS e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Sergipe –Consean, como
parceiros

locais.
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{FOTO}
Além da versão em português, o site disponibiliza também algumas informações em inglês e espanhol. “Nossa intenção é que possamos compartilhar saberes, práticas e aprendermos com as demais
comunidades

brasileiras,

latino-americanas

e

de

língua

inglesa.

Precisamos

dialogar.”

diz

entusiasmada

a

presidente

da

Ascamai,

Alicia

Morais.

Uma das interações disponíveis no site é o vídeo Mãos que Marcam. O curta de nove minutos mostra como foi o processo de criação coletiva da marca que gerou o Manual de Identidade Visual do
projeto. As saborosas sobremesas que as Catadoras de Mangaba estão comercializando: trufa, bombom, bolo, doce, bala, licor, geleia, mousse, biscoito e mangaba desidratada também constam no
menu de conteúdo. Vários artigos de pesquisadores sobre a mangaba, revista em história em quadrinhos, referências de grandes escritores como Guimarães Rosa e José de Alencar e até mesmo um
relato

do

português

Gabriel

Soares

de

Sousa,

escrito

em

1587,

poderão

ser

acessados.

Ao construirmos nosso website, comenta a coordenadora do projeto Mirsa Leite, pensamos em agregar diversas informações que pudessem promover tanto a valorização da vida, quanto a
sustentabilidade social, econômica e ambiental das comunidades extrativistas da mangaba, no estado de Sergipe. Para a professora Sônia Meire de Jesus - UFS, esse instrumento de comunicação é
importante para as Catadoras de Mangaba, pois ele poderá despertar a sociedade para uma realidade concreta. “As pesquisas mostram que o fruto da mangaba está cada dia mais ameaçado. No
litoral de Sergipe, por exemplo, a especulação imobiliária e a implantação de monoculturas, a exemplo dos coqueirais, canaviais e a produção da carcinicultura estão causando a redução da
vegetação

nativa

e,

conseqüentemente,

do

Após o lançamento do website será servido um coquetel com os saborosos produtos feitos de mangaba.

http://www2.jornaldacidade.net/noticias_ver.php?id=4623

número
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mangabeiras”,

ressaltou.
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Projeto Catadoras de Mangaba agora também na
internet
Nesta sexta-feira, 8, será lançado o website do projeto 'Catadoras de Mangaba: gerando renda e tecendo vida em Sergipe', às 10h, no auditório da Secretaria
de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social – Seides.
Por meio desta difusão tecnológica que assiste ao social, será exposto todo o projeto das catadoras, sendo ele, uma ação que visa contribuir para o
fortalecimento através da produção e comercialização do fruto e a sustentabilidade das comunidades extrativistas da mangaba.
O projeto abrange 600 catadoras de mangaba e indiretamente 1.357 famílias que trabalham em terras públicas ou emprestada de terceiros e assim promover a
geração de renda e oportunidade de trabalho para estes trabalhadores rurais dos municípios de Japoatã, Estância, Indiaroba, Barra dos Coqueiros, Pirambu,
Japaratuba e Itaporanga d´Ajuda.
A mangaba é uma fruta típica do nordeste brasileiro e está diretamente associada às práticas tradicionais principalmente em comunidades na região costeira de
Sergipe. Com a implantação da monocultura, a especulação mobiliária e a carcinicultura (criação de camarões) a atividade extrativista tem apresentado desafio e
gerado dificuldades para a permanência deste exercício.
O projeto Catadoras de Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe é promovido pela Associação da Catadora de Mangaba e Indiaroba -Ascamai -,
sob o patrocínio do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania e acontece desde 2010 com extensão até 2012.
Foto: Divulgação
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Programa da Petrobras seleciona projetos deparceiros da Embrapa Tabuleiros
Costeiros(28/10/2010)
Raquel Fernandes

A Associação das Catadoras deMangaba de Indiaroba (Ascamai) e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) foram os dois contemplados do
estado de Sergipe no Programa PetrobrasDesenvolvimento e Cidadania 2010. A Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracju, SE) mantém parceria e
apoia projetosdas duas instituições.

O resultado da seleção foi anunciado pela estatal no dia 25 de outubro, em solenidade no Centro Cultural Waly Salomão Vigário Geral, na sede do Afro
Reggae, no Rio deJaneiro, com a presença do presidente da empresa, Sergio Gabrielli.

Ao todo, foram selecionados 113 projetos de todas as regiões do país, entre os 5.183 inscritos. A Petrobras está investindo R$ 110 milhões no
período de dois anos, em todos os estados brasileiros. O objetivo do programa é fomentar projetos que ampliem horizontes, conjugando crescimento
econômico e tecnologia com justiça social, democracia e sustentabilidadeambiental.

Mangaba

Selecionado na categoria Geração de Renda e Oportunidade deTrabalho, o projeto “Catadoras de Mangaba, Gerando Renda e Tecendo Vida em
Sergipe”, da Ascamai envolverá 1.357 famílias que vivem da cata da mangaba, com participação direta de 600 mulheres catadoras de Barra dos
Coqueiros, Estância, Indiaroba, Itaporanga d`Ajuda, Japaratuba, Japoatã e Pirambu.

A iniciativa Contribui para o fortalecimento e a sustentabilidadedas comunidades extrativistas da região por meio daaprendizagem e
implementação de tecnologias sociais e auto-organização dos grupos.

Para conhecer com profundidade toda a problemática em tornoda Mangaba em Sergipe e no Brasil, a Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE),
Unidade da Empresa Brasileira dePesquisa Agropecuária – Embrapa, vinculada ao Ministério daAgricultura, Pecuária e Abastecimento,
lidera, desde 2003, pesquisas com abordagens metodológicas que combinam as ciências sociais e naturais.
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Tamanho da fonte

A Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai) e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) foram os
dois contemplados do estado de Sergipe no Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania 2010. A Embrapa Tabuleiros
Costeiros
(Aracaju,
SE)
mantém
parceria
e
apoia
projetos
das
duas
instituições.
O resultado da seleção foi anunciado pela estatal no dia 25 de outubro, em solenidade no Centro Cultural Waly Salomão
Vigário Geral, na sede do Afro Reggae, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente da empresa, Sergio Gabrielli.
Ao todo, foram selecionados 113 projetos de todas as regiões do país, entre os 5.183 inscritos. A Petrobras está investindo
R$ 110 milhões no período de dois anos, em todos os estados brasileiros. O objetivo do programa é fomentar projetos que
ampliem horizontes, conjugando crescimento econômico e tecnologia com justiça social, democracia e sustentabilidade
ambiental.
Mangaba
Selecionado na categoria Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho, o projeto “Catadoras de Mangaba, Gerando Renda
e Tecendo Vida em Sergipe”, da Ascamai envolverá 1.357 famílias que vivem da cata da mangaba, com participação direta
de 600 mulheres catadoras de Barra dos Coqueiros, Estância, Indiaroba, Itaporanga d`Ajuda, Japaratuba, Japoatã e Pirambu.
A iniciativa Contribui para o fortalecimento e a sustentabilidade das comunidades extrativistas da região por meio da
aprendizagem
e
implementação
de
tecnologias
sociais
e
auto-organização
dos
grupos.
Para conhecer com profundidade toda a problemática em torno da Mangaba em Sergipe e no Brasil, a Embrapa Tabuleiros
Costeiros (Aracaju, SE), Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lidera, desde 2003, pesquisas com abordagens metodológicas que combinam as
ciências
sociais
e
naturais.
A Unidade tem realizado levantamentos das áreas de ocorrência das mangabeiras, das comunidades de catadoras, estudos
socioeconômicos que traçaram o perfil das comunidades extrativistas e os conflitos sociais relacionados. Esses estudos e a
articulação da Embrapa com parceiros como a Universidade Federal de Sergipe ajudaram no fortalecimento do movimento de
organização social das catadoras, que hoje possuem entidade oficial de representação e lutam com maior coesão e força
pelos
seus
direitos.
Estudos acerca das propriedades nutricionais da fruta, como teor de ferro em regiões distintas de ocorrência, além de
pesquisas para melhoramento genético da mangaba, são ações desenvolvidas por pesquisadores da Embrapa Tabuleiros
Costeiros. A Unidade mantém um Banco Ativo de Germoplasma (BAG) em Itaporanga D’Ajuda, no Litoral Sul Sergipano, para
garantir
a
conservação
dos
recursos
genéticos
da
fruta
no
futuro.
Lançado no final de 2009, o Mapa do Extrativismo da Mangaba em Sergipe – Ameaças e Demandas traça um diagnóstico
detalhado sobre a realidade dos catadores da fruta no estado, suas nuances sociais, econômicas, políticas e ambientais.
Em 2010, a Unidade iniciou um projeto para capacitação de 30 mulheres catadoras de mangaba no uso de tecnologias que
envolvem a extração ou plantio até a cadeia final, o comércio e o estímulo ao debate, a organização e às soluções. Um livro
está previsto e já tem um título: A História das Catadoras de Mangaba de Sergipe. O projeto é financiado pelo CNPq e tem
parceria com a Embrapa Amazônia Oriental (Belém, PA).

