
APELL - a necessidade e o direito de saber               
da comunidade 

Ecoprojetista :   
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TRENCH  

MARTINS 

Nane 
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Ong parceira: _ 

 

 MOPRESS - Movimento de Preservação de São Sebastião 

parcerias :  
CEDS/PMSS/SEGUR/SEGOV/SEMAM/DITRAF/SEESP

-CIÇA /SECTUR/ESCOLA ESTADUAL MAISA/SABESP/ 

FASS/GALERIA LIMA/RADIO BEIRA MAR/IGREJA 

BATISTA/ ESCOTEIROS DO PONTAL/ BICICLETARIA 

TOPOLÂNDIA/RADICAL BIKE/IVAN QUADROS/ 

POUSADA SESMARIA/RESTAURANTE FAMÍLIA 

valor do investimento 
realizado:  RS16.000,00 



 
Objetivo Geral  

 

 
   Reconhecimento, pela população, dos 

quatro pontos de encontro pré 

determinados. 

   Parceria colaborativa com 

Transpetro/Petrobras e Defesa Civil 

(SEGUR), responsáveis pela segurança 

de todos nas emergências. 



Metodologia 

• Primeiro momento: Aplicação de questionários 
nos pontos de encontro e abrigos para dimensionar o 
nível de conhecimento da população das ações 
necessárias durante a ocorrência de emergências.  

• Segundo momento: Eventos prazerosos(passeio 
ciclístico, oficina de pipas) nos pontos de encontro, 
onde a comunidade tomou ciência de como agir, 
para onde ir e a quem recorrer numa situação de 
risco e emergência.  Comunicação verbal e 
distribuição de manuais informativos. 



Resultados esperados 
• Colocação das placas nos pontos de encontro + abrigos 

• Participação em reuniões internas de planejamento do Plano APELL.  

• Mais eventos em cada ponto de encontro... 

• Apresentação do projeto na Câmara... 

• Material APELL  para distribuição permanente no Teatro Municipal 

• Visitação na área interna do TEBAR(estreitando laços com a comunidade por meio 

da observação pessoal quanto a organização e eficiência tecnológica interna), 

como prêmio ao melhor desempenho em atividade no ponto de encontro. 

• Participação ativa da Defesa Civil  & Transpetro nos eventos (demonstração de 

segurança com a  presença atuante e de prontidão para a comunidade). Sensação 

necessária à comunidade em situações de emergência. 

• Plantio de árvore em cada ponto de encontro  

• Instalação de bebedouro público nos pontos de encontro 

• Criação de totens informativo e não placas nos pontos de encontro  

• Informação divulgada no processo preparatório do evento (imensurável...) 

 

 



Resultados alcançados 
A ação se deu e a mudança 
ocorreu... 



CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 

REALIZADOS 



Pedalando pelos 4 Pontos de 

Encontro do Plano APELL 
Setor 3 – Vila Galvão –Av. do 
Outeiro com R. Amazonas 

Setor 2 – Vila Amélia – Rua Caraguatatuba 



Plantio de árvore em cada ponto de 
encontro 

Observação: 
* Muda autorizada e 
fornecida pela SEMAM/Setor  
Viveiro 



A comunidade tomou ciência de como agir, para onde ir e a 
quem recorrer numa situação de risco e emergência por meio 

de um evento tranqüilo e prazeroso...     E que... 

Despertando nas 
crianças o espírito 
colaborativo, onde 
todos fazem e todos 
juntos lucram com isso 



 



Oficina de Pipas com o mestre  

Ken Yamazato 



Soltando na Rua da Praia as pipas 

confeccionadas no ponto de encontro setor 2 – 

Vila Amélia 



ÁREA DE RISCO E MATERIAL 

INFORMATIVO PARA DISTRIBUIÇÃO 



HOMENAGEM AO PARCEIRO de muitos 

ideais comuns... CÍCERO SPIRITUS 

• Esse registro, inicia com imagens de uma 

prática comum de moradores locais... Mais uma 

das possibilidades de risco em relação aos 

tanques da Petrobras que estão em área 

totalmente urbana no centro de São Sebastião.  

• http://www.youtube.com/user/cicerospiritus#p/u/26/m3Z

Sb32EGps  

http://www.youtube.com/user/cicerospiritus
http://www.youtube.com/user/cicerospiritus


O que deu certo?  
 

O contato entre os diversos parceiros trouxe muitas 

idéias, que não haviam sido contempladas no início 

do projeto e que hoje, abrem novos caminhos e 

perspectivas, enriquecendo o projeto inicial e 

proporcionando novos mecanismos de abordagem.  
 



O que não deu certo?  

•   O material de divulgação ter saído muito próximo das datas dos 
eventos por questões burocráticas 

 

                         O que faria diferente? 

 
• Na continuidade, focar mais o trabalho dentro do ambiente  escolar 

no entorno da área de risco 

 

 



Conclusões Finais  
• Sinto hoje, que uma parcela da comunidade começa a 

reconhecer a necessidade e o direito que tem de 

saber. Saber do risco e como se portar diante dele e que 

essa informação primordial tem que ser divulgada e 

compartilhada entre outros. Que isso só se consegue por 

meio do interesse de cada um, por meio do espírito 

comunitário de divulgação de informações e ações. Tenho 

pensado muito na importância da dimensão 

educacional,  conseguida por meio desses eventos 

culturais ou lúdicos esportivos e que aprendizado foi 

vivenciar esse processo negociando e compartilhando 

esforços com uma gama de pessoas de diferentes grupos 

da comunidade. 



Agradecimento... 
• Aos que se colocaram prontamente em meu 

caminho só para me ajudar e por simplesmente 

compreender que a “necessidade” é mais, muito 

mais, que o simples direito de uma comunidade 

inteira de saber o risco que corre e como participar 

em prol de sua „própria segurança‟ por meio de  

pequenas e simples „atitudes‟, mas que só se 

pratica com a „tomada de conhecimento’. No 

caso, o conhecimento sobre a possibilidade de uma 

emergência e o que fazer nessa situação..  



Sugestões de melhoria  

• Pessoalmente aprendi (acho que ainda falta saber +...) com a 

ferramenta Google docs, mas, de forma geral achei uma forma fácil 

e  inteligente de trabalho. Sugiro oficinas de  criação de blogs 

• Gostaria de saber mais do andamento dos outros ecoprojetos 

(algum lugar que pudéssemos entrar e saber o que estava rolando 

com esse ou aquele ecoprojeto). Por exemplo: agora no final o 

Pingo ofereceu uma parceria que vi com muito bons olhos, mas já 

estava com as datas da agenda comprometidas...  

• Como bolsista, achei desnecessário e nada sustentável o envio do 

Xerox do extrato do banco, bastava scanear e enviar como anexo 

para endereço virtual da pessoa em Santos(no caso Josefa).  

 



Sobre a continuidade 

“A cada etapa praticada só consigo ver um caminho maior e 

contínuo a percorrer...” Resumindo: a Petrobras está aqui e 
fisicamente em área que não irá se retrair e nem o risco do 

manuseio dos materiais irá diminuir. Aliás, a tendência é aumentar 

e diversificar em relação aos materiais. Portanto, é vital para a 

comunidade que por aqui vive, circula e circunda essa área no 
seu dia a dia, o conhecimento e que saiba ‘na ponta da língua’, 

exatamente o que deverá fazer e para onde ir em uma 

emergência. Isso só se consegue por meio de informações 

constantes e alegres que deverão estar „à mão‟ no decorrer do 

ano independente desse ou daquele governo estar assumindo, 

ficando ou saindo... 
 


