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JOVENS DE SANTA CRUZ
PRODUZEM FILME SOBRE
RESSACAS NA REGIÃO

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E
EFLUENTES GARANTE CONTROLE
AMBIENTAL DA OBRA

Os jovens alunos das oficinas de cinema 
promovidas pela REDE Santa Cruz dos 
Navegantes, projeto desenvolvido no 
âmbito do Programa de Educação Ambien-
tal das obras de dragagem do Porto de 
Santos, produziram um filme sobre as res-
sacas na região de Santos e Guarujá.
Durante as oficinas de Introdução à Arte do 
Cinema e Audiovisual, os alunos demons-
traram interesse em produzir um filme 
documentário sobre as ressacas que 
afetam a região. Assim, nasceu a ideia para 
o filme que recebeu o título “O Lugar do 
Mar”.  Após assistirem uma palestra com o 
oceanógrafo Rodolfo Jasão, formado pela 
Universidade de São Paulo (USP), para 
esclarecimentos sobre o fenômeno, o pro-
fessor Júlio Pessoa, arte-educador que 
ministra as oficinas de cinema, aceitou o 
desafio e levou os jovens para campo, 
orientando as tomadas de imagens e con-
duzindo o processo de edição junto com os 
alunos.

As obras de Recuperação e Reforço Estrutu-
ral do Cais dos Armazéns 12A ao 23 contam 
com um subprograma de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos que 

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

No mês de junho, durante as comemora-
ções de 30 anos da Escola Estadual Nossa 
Senhora dos Navegantes, haverá uma 
sessão de lançamento do filme. 
As oficinas visam identificar novas lideranças, 
agregar os jovens da comunidade ao proces-
so de construção da REDE de projetos, forta-
lecer as relações interpessoais, contribuir 
para a compreensão da história e do patri-
mônio cultural local, ampliar o repertório 
cultural e apontar possibilidades de atuação 
profissional no mercado do audiovisual.

garante a qualidade do solo no cais do porto 
e da água no estuário.
O subprograma está inserido no Programa 
Ambiental de Construção da Companhia 
Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e é 
composto de medidas que visam a seleção, 
segregação, reciclagem e destinação dos 
resíduos sólidos, além da correta destinação 
dos efluentes líquidos gerados pelas obras.
O consórcio que realiza o empreendimento 
é responsável pela execução do subprogra-
ma, cuja aplicação é fiscalizada regularmen-
te por uma equipe de técnicos da Superin-
tendência de Meio Ambiente e Segurança 
do Trabalho.
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