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Instalação de tanques de combustível

Codesa garante que comunidade de Ilha das
Flores vai participar de etapas de projeto
Após o protesto do Suport-ES e da comunidade de
Ilha das Flores no último dia 20 contra a proposta
de instalação de tanques de combustíveis na área
da Codesa (VIX 30), aconteceu nesta segundafeira, dia 25, uma reunião com a nova diretoria da
empresa.
A direção se comprometeu a dialogar diretamente
com a comunidade, juntamente com o grupo empresarial que venceu o leilão, sobre todas as etapas do projeto, que devem durar quatro anos.
Estavam presentes o presidente do Suport-ES,
Ernani Pereira Pinto, os diretores Marcelinho,
Rafael Pinheiro e Martha Cavalcanti, além do presidente da comunidade de Ilha das Flores, Ercílio
dos Anjos Martins, conhecido Tileca, outros representantes do bairro e os novos diretores da Codesa.
A empresa informou que após o leilão do Terminal
de Granéis Líquidos (TGL) o projeto ainda vai passar por várias fases, como a aprovação de órgãos
ambientais, e que a comunidade vai acompanhar
todas as etapas, inclusive com participação em
audiência públicas.
A nova diretoria garantiu ainda que não há possibilidade de o projeto sair sem que a comunidade
seja chamada para participar do andamento das
obras.
Vamos cobrar esse compromisso, pois temos várias vidas em jogo diante do risco de explosões,
tanto para as comunidades vizinhas como para os
trabalhadores portuários.

Manifestação na portaria principal de Capuaba, em Vila Velha,
impediu tráfego em uma das pistas. Com o protesto, foram paralisadas as atividades na companhia docas, TVV, CPVV, HiperExport,
além da operação de granel no Peiú.

PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS:
• Poluição sonora
• Poluição do ar
• Interferência na biota aquática (conjunto de
todos os seres vivos de rios)
• Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos
• Aumento do tráfego
• Conflitos nas comunidades ocasionados pelo
empreendimento
• Risco de acidentes com produtos perigosos
• Proliferação de pragas e vetores
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