
INFORMATIVO
Companhia Docas do Estado de São Paulo

PESQUISA DE OPINIÃO
APONTA NECESSIDADE
DE INFORMAÇÃO SOBRE
A DRAGAGEM

CODESP REALIZA AÇÃO COM
CAMINHONEIROS NA PERIMETRAL

POPULAÇÃO RECEBE INFORMATIVO DAS OBRAS DO CAIS

A Codesp realizou pesquisa de opinião 
sobre a dragagem no bairro Ponta da Praia 
que buscou identificar o perfil dos atores 
sociais influenciados pela companhia, bem 
como compreender qual o impacto de 
imagem e reputação que as obras de dra-
gagem causam na comunidade. 
O questionário de pesquisa levantou dados 
socioeconômicos e informações acerca da 
opinião das pessoas (expectativas, receios, 
entendimento) sobre a dragagem e o Porto 
de Santos. A ação possibilitou uma intera-
ção entre porto e comunidade na identifi-
cação de interesses específicos, verificando 
as necessidades e os objetivos do público 
afetado e estabelecendo uma convivência 
harmônica e transparente.
Através da tabulação dos resultados, obser-
vou-se que a população que reside ou 
trabalha na Ponta da Praia não possui escla-
recimento adequado sobre a dragagem de 
manutenção e seus benefícios. Para mini-
mizar a falta de informação da comunida-
de, a Codesp realiza o Programa de Comu-
nicação das Obras de Dragagem de Manu-
tenção do Porto Organizado de Santos.

O programa visa a criação de canais de 
comunicação eficientes (boletim impresso, 
folheto técnico, matérias para o site da dra-
gagem e vídeos sobre os monitoramentos 
ambientais), com linguagem clara e simpli-
ficada, de aparência atraente, que apre-
sentem serviços úteis para a comunidade 
(ouvidoria, mudanças de rotina, etc) e com 
tiragem proporcional à demanda de infor-
mações.

O Boletim Informativo das obras de Recu-
peração e Reforço do Cais dos Armazéns 
12A ao 23 foi produzido dentro do Progra-
ma de Comunicação Social das obras e visa 
abastecer os diversos públicos da Codesp 
com informações sobre os objetivos, as 
etapas e os desdobramentos do empreen-
dimento.  

A última edição do informativo teve uma 
tiragem de 10 mil exemplares, distribuídos 
para o poder público municipal, entidades 
sociais, comércio local, lideranças comuni-
tárias e população de Santos em geral.

O material traz matérias com informações 

sobre a obra e suas etapas, como funciona 
a técnica de jet-grouting, programas am-
bientais da obra e contatos da ouvidoria do 
Porto de Santos.

Em virtude do início das obras de Melhoria 
da Infraestrutura Viária da Margem Direita 
(Perimetral Santos) - Trecho Canal 4/Ponta 
da Praia, o estacionamento rotativo de 
caminhões localizado na Avenida Mário 
Covas Junior foi desativado.
Através do Programa de Comunicação 

Social da obra, foi realizada uma ação de 
panfletagem com os caminhoneiros nos 3 
km de extensão da obra, entre o Canal 4 e a 
Ponta da Praia. O objetivo foi informar 
sobre o início das obras e a necessidade de 
desocupação da área. As primeiras ações 
da empreiteira se concentrarão na constru-
ção de um muro na faixa onde está localiza-
do o estacionamento rotativo (lado do 
porto) e na demolição de algumas edifica-
ções. 
A Codesp disponibilizou novas vagas para 
caminhoneiros no terreno de 8 mil metros 
quadrados na Avenida Siqueira Campos 
(Canal 4), além de parte do antigo terminal 
da transportadora Mesquita e o trecho 
localizado na Avenida Xavier da Silveira, 
entre os armazéns 6 e 11, no Paquetá.
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