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GECAM DISTRIBUI BOLETIM
INFORMATIVO DA OBRA NO CAIS
PARA COLABORADORES
A Codesp, por meio da Gerência de Controle
Ambiental, realizou uma ação de distribuição
do boletim informativo das obras de recuperação e reforço estrutural do cais dos Armazéns
12A ao 23 para os colaboradores do consórcio
de empresas que atuam no projeto.
Cerca de 200 exemplares foram entregues aos
funcionários durante reunião para premiação
dos melhores do mês.
O informativo traz matérias sobre os monitoramentos ambientais realizados na obra, informações sobre o andamento do empreendimento e apresenta os canais de ouvidoria da
Codesp.

O boletim é produzido no âmbito do Programa de Comunicação Social da obra, previsto
no licenciamento ambiental federal concedido pelo Ibama.

CODESP DESOCUPA ÁREA DE
ESTACIONAMENTO PARA CONSTRUÇÃO
DE VIADUTO
A Codesp desativou uma área de estacionamento rotativo, localizada na Avenida Mário
Covas Junior, entre as ruas Professor José
Olivar e Tenente Antônio João, no bairro do
Macuco.
A desativação da área ocorreu em virtude do
avanço das obas de melhoria da infraestrutura
viária da Margem Direita, no trecho entre o
Canal e a Ponta da Praia. A mobilização dos
equipamentos para o canteiro de obras foi
iniciada no começo de agosto.
A desocupação é necessária para a construção
do novo traçado da Avenida Mario Covas
Junior, que realizará o desvio de um dos pilares
do viaduto de acesso ao cais, que será constru-

ído no local. A obra irá facilitar o acesso de
caminhões ao Porto de Santos, reduzindo o
trânsito na região do entorno do cais e, consequentemente, favorecendo a qualidade do ar
na área portuária.

A realização do Programa de Comunicação Social é uma medida de compensação
exigida pelo licenciamento ambiental federal,
conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
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