
 

7ª Reunião Ordinária do
10/10/2017 

1 – Foi realizada a a

2 – Nessa reunião contamos com a pres
integrantes, Juliana C.
do APELL, Frederico Laufer 
Arthur Maranha representando o SAMU e Luis Ferraz 
representando o Shopping Serramar.

3 – Para iniciar a reunião a
a proposta de treinamento para os voluntários, elabor ada por 
Ligia M. Fernandes,
risco, sendo assim divididas em duas turmas com dur ação em 
média de 3 horas, o local onde irá ser realizado é na Sala de 
Crise do Corpo de  
foi feita uma breve apresentação do projeto APELL, 
treinamento para os voluntários foi 
e 14 de Novembro
horas. 

4 – Camila S. Soares também en
visitas com distribuição de cartilhas que fizeram n os bairros 
Jardim Aruan e Jardim Britânia que foram realizadas  nos dias 
19, 22 e 25 de Setembro. Ficaram faltando duas ruas  e que irão 
agendar junto com as visitas que serão fe
de Santa Marina. 

5 – Próxima Reuniã o Ordinária será dia 

 

 

 

 

 

  

Ordinária do  APELL de Caraguatatuba

Foi realizada a a presentação dos integrantes. 

Nessa reunião contamos com a pres ença dos seguintes 
Juliana C.  Carvalho Macedo , coordenadora adjunta 
Frederico Laufer representando a Transpetro

Arthur Maranha representando o SAMU e Luis Ferraz 
representando o Shopping Serramar.  

Para iniciar a reunião a  Camila S. Soares enviou por e
proposta de treinamento para os voluntários, elabor ada por 

Ligia M. Fernandes,  psicóloga, com tema sobre percepção de 
risco, sendo assim divididas em duas turmas com dur ação em 
média de 3 horas, o local onde irá ser realizado é na Sala de 

 Bombeiros. Antes de iniciar as atividades, 
uma breve apresentação do projeto APELL, 

para os voluntários foi reagendado para os dias 
Novembro  no período diurno, com inicio as 08:30 

S. Soares também en viou por e- mail as fotos das 
visitas com distribuição de cartilhas que fizeram n os bairros 
Jardim Aruan e Jardim Britânia que foram realizadas  nos dias 
19, 22 e 25 de Setembro. Ficaram faltando duas ruas  e que irão 
agendar junto com as visitas que serão fe itas no Bairro Pontal 

o Ordinária será dia 08/11/2017. 

de Caraguatatuba  

ença dos seguintes 
, coordenadora adjunta 

representando a Transpetro , Dr. 
Arthur Maranha representando o SAMU e Luis Ferraz 

enviou por e -mail 
proposta de treinamento para os voluntários, elabor ada por 

com tema sobre percepção de 
risco, sendo assim divididas em duas turmas com dur ação em 
média de 3 horas, o local onde irá ser realizado é na Sala de 

de iniciar as atividades, 
uma breve apresentação do projeto APELL, esse 

para os dias 13 
no período diurno, com inicio as 08:30 

mail as fotos das 
visitas com distribuição de cartilhas que fizeram n os bairros 
Jardim Aruan e Jardim Britânia que foram realizadas  nos dias 
19, 22 e 25 de Setembro. Ficaram faltando duas ruas  e que irão 

itas no Bairro Pontal 

 



 

 

 

  


