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INSTALAÇÃO DAS BOIAS DE SINALIZAÇÃO
O EEP informa a toda comunidade de Maragojipe e região que no próximo dia
03/12/12, segunda-feira, iniciará a instalação das boias de sinalização. A ação faz
parte da etapa de dragagem de aprofundamento, prevista para ter início ainda na
primeira quinzena de dezembro.
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CHEGADA DOS NAVIOS
Os navios-draga estão a caminho de Salvador e dentro de poucos dias estarão
na região para iniciar a etapa de dragagem.
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MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
O EEP informa que já iniciou o diálogo com o Ministério Público objetivando o
estabelecimento das medidas compensatórias. O EEP garante que as
comunidades serão participantes ativas no processo de negociação e no
acompanhamento da dragagem.
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CANAIS DE ACESSO
Conforme amplamente divulgado, o EEP disponibilizou nas reuniões públicas
canal de comunicação para as comunidades se manifestarem com críticas,
dúvidas, sugestões ou elogios. E-mail: dragagemeep@gmail.com
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