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Os conselheiros do Conselho Comunitário Consultivo se reuniram na Estação Ambiental
Cinturão Verde em junho, para a 3ª reunião de 2016.
O encontro teve palestras focadas em Saúde, Segurança e Meio Ambiente e em
Gestão de Resíduos Sólidos, ministradas por engenheiros da Braskem e da Secretaria de
Limpeza Urbana de Maceió – SLUM.
Em comemoração a Semana do Meio Ambiente, foi realizada o plantio de mudas da
Mata Atlântica pelos conselheiros e membros das comunidades do Bebedouro,
Trapiche e Pontal da Barra.

Os jovens coordenadores do APELL também
participaram das ações em comemoração à
Semana do Meio Ambiente na Estação Ambiental
da Braskem.

APELL na Semana integrada de
Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado
no dia 5 de junho. Mas, em Alagoas, a data foi
celebrada durante a “Semana Integrada do Meio
Ambiente, Arte e Cultura” promovida pela
SEMARH, que se iniciou no dia 30 de maio.
O evento contou apresentações artísticas e
culturais, mutirões de combate ao mosquito aedes
aegypti, palestras ambientais, dentre outras ações
desenvolvidas no Pontal da Barra.
Os jovens do APELL entregaram panfletos de
conscientização sobre a importância da coleta
seletiva à comunidade.
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Grupo do APELL Alagoas visitam os polos
industriais de Camaçari e Duque de Caxias
Para aprimorar cada vez mais a organização e o trabalho
da equipe de Alerta e Preparação para Emergências a Nível
Local (APELL), a Braskem coordena um trabalho contínuo
de capacitação e contato com comunidade e órgãos
públicos. Entender como outros grupos semelhantes ao
APELL funcionam no país é uma forma importante de
conhecer novas práticas e poder também apresentar as
experiências alagoanas em outros estados ajudando a
aprimorar e rever procedimentos.
Dessa forma, a equipe alagoana enviou representantes ao
APELL Campos Elísios (APELL/CE), em Duque de Caxias, no
Rio de Janeiro, para ver como o trabalho é realizado
naquele complexo industrial. Da mesma maneira, no mês
de junho, a equipe do APELL local foi convidada para

apresentar as ações do trabalho realizado em Alagoas
para representantes do Polo Industrial de Camaçari, na
Bahia.
Régia Melo, analista de Marketing e Relações
Institucionais da Braskem, esteve presente nas duas
ocasiões e afirmou que “ver um cenário diferente do
que temos em Alagoas e como todos os atores
trabalham e articulam as ações entre si foi algo
bastante valioso para nós".
O APELL é um programa criado pelo Departamento da
Indústria e Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP),
em junho de 1987, como resposta para os casos de
acidentes industriais que ocorreram no mundo naquela
década. Desde então, o programa foi adotado na
indústria química e complexos industriais para preparar
a população e permitir a atuação do poder público em
caso de necessidade.

Jovens do APELL assistiram no cinema
“PARATODOS”
Integrantes do APELL se reuniram no Centro Cultural
Arte Pajuçara, para assistir ao documentário
patrocinado pela Braskem: 'Paratodos'. O tema central
do filme, que revela as histórias de superação dos
paratletas será debatido em oficinas semanais de
formação que acontecem nos bairros do Trapiche e
Pontal da Barra em Maceió e da Rua da Palha, em
Marechal Deodoro.
A escolha do filme 'Paratodos' foi inspirada
nos
exemplos reais, de superação de desafios,
persistência, e resultados alcançados levando em
consideração metas e objetivos planejados. Para Edna
Andrade, uma das primeiras coordenadoras do
Programa do bairro do Pontal, "o filme trouxe muitas
reflexões e lições que devemos aplicar na vida, como
estabelecer objetivos e nos dedicarmos para não só
alcança-los, mas sim superá-los. A iniciativa de assistir

ao filme foi ótima, especialmente para os nossos
jovens, que enxergaram toda dedicação e coragem
necessária para ultrapassar obstáculos."
Evelyn Almeida, uma das coordenadoras jovens do
APELL, diz "O documentário é incrível. Ao chegar em
casa fui logo pesquisar mais sobre as modalidades e os
guerreiros paratletas que apareceram no filme."

Todos contra o Aedes Egypty
As comunidades da Rua da Palha em Marechal Deodoro e do Trapiche da
Barra realizaram em maio deste ano, ações de combate ao mosquito Aedes
Egypty com o apoio da Braskem, da Associação de Moradores do Alto da
Saudade, jovens do APELL e dos Jovens Ambientalistas do Trapiche (JATRA).
Foram entregues aos moradores folders que, além de destacar ações que
eliminam os focos de proliferação do mosquito, o informativo distribuído
também indica como diferenciar as doenças Dengue, Zika e Chikungunya e
como elas podem evoluir, ajudando a aumentar ainda mais a consciência
de todos.
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