
Interpretation - Interpretación

Entepretasyon - Interpretação

You MUST select a language!

Language options: English, Portuguese, Spanish, Haitian Creole

DEBE seleccionar un idioma.

Opciones de idiomas: inglés, portugués, español, criollo haitiano

Ou DWE seleksyone yon lang!

Chwa lang: Anglè, Pòtigè, Espanyòl, Kreyòl Ayisyen

Você DEVE selecionar um idioma!

Opções de idiomas: Inglês, português, espanhol, crioulo haitiano



Projeto das instalações 
de armazenamento de 
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análise de justiça 
ambiental
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COMO ENTRAR 

EM ZOOMGOV 
• Baixar o Zoom Client 

• Clique em BAIXAR AGORA para instalar 

o Zoom Client

– O Zoom Client permite mais recursos 

(ou seja, opções de intérprete de 

linguagem; visualizar galeria completa 

de participantes)

– A instalação do Zoom Client é grátis e 

segura. Leva apenas alguns segundos 

para instalar. 

• Assim que concluir, clique em INICIAR 

REUNIÃO

• Entre pelo SEU NAVEGADOR apenas se você 

estiver tendo problemas com a Instalação do 

Cliente, mas se você entrar no seu navegador, 

os recursos limitados estarão disponíveis. Você 

ainda poderá participar da reunião. A tradução 

de idiomas não está disponível pelo navegador.

• Se você quiser a experiência completa, 

saia ou feche a reunião e entre novamente 

baixando o Cliente Zoom

• Se entrar via Telefone celular: O recurso de 

interpretação de idioma não está disponível.

Clique em Abrir Reuniões do Zoom na caixa de diálogo mostrada em seu navegador

Se você não vir uma caixa de diálogo, clique em Iniciar uma reunião abaixo

Não tem um Cliente do zoom instalado? Baixar agora

Problemas com o Zoom Client? Entrar do seu navegador

Iniciar reunião



Usando o Zoom: Cliente Desktop



Usando o Zoom: Cliente Desktop

8Levantar a mão



Usando o Zoom: Cliente Desktop

Agência de Proteção Ambiental dos 9

EUA



Usando o Zoom pelo telefone

• Comandos principais
• Silenciar/Não silenciar: *6

• Levantar a mão: *9

• As apresentações estarão 
disponíveis no site se você 
quiser acompanhar
• O material de apresentação foi 

traduzido do inglês para o espanhol, 
português e crioulo haitiano.



Regras básicas para 

participação on-line
Nossas solicitações:

• Mantenha o microfone sem som quando 

não estiver falando

• Respeite os prazos para perguntas 

e comentários

• Mantenha os comentários e bate-papos 

respeitosos e apropriados para o público

• Siga as orientações e instruções dos 

facilitadores sobre como participar
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Processo de licenciamento 

Federal do NPDES
• A EPA emitiu projetos de autorização em 10 de fevereiro 

de 2021

• A EPA aceitará comentários públicos sobre os projetos 

de licenciamento até 11 de abril de 2021.

• A EPA sediará uma Audiência Pública em 29 de março 

de 2021

• A EPA preparará uma resposta por escrito aos comentários 

e emitirá licenças finais para as instalações 



Projetos de licenças 

disponíveis para revisão
Todos os documentos podem ser baixados e impressos 
do site da EPA: (Adobe Acrobat Reader é exigido)

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-
petroleum-storage-facilities-npdes-permits

Cópias impressas também estão disponíveis em:

EPA Records Center

5 Post Office Square

Boston

+1 (617) 918-1990

(Ligue para agendar uma consulta)

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits


Perguntas durante o período 

de comentários públicos:

Questões a respeito da Análise 

de Justiça Ambiental

Marcus Holmes

Coordenador de 

justiça ambiental

EPA Região I – New England

holmes.marcus@epa.gov

Escritório: +1 617-918-1630

Perguntas sobre a licença

Shauna Little

Cientista Físico

EPA Região I – New England

little.shauna@epa.gov

Escritório: +1 617-918-1989

mailto:holmes.marcus@epa.gov
mailto:little.shauna@epa.gov


Para enviar comentários:
A EPA está buscando seu feedback e comentários sobre 

as licenças preliminares e Análise de JA durante o período 

de comentários públicos

• 10 de fevereiro de 2021 - 11 de abril de 2021

Comentários orais podem ser 

fornecidos na Audiência Pública 

em segunda-feira, 29 de março 

de 2021

Comentários por escrito

podem ser enviados para:

Shauna Little

little.shauna@epa.gov

Fax: (617) 918-0989

mailto:little.shauna@epa.gov
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