Reunião Pública Informativa para a
substituição de duas pontes
O que está acontecendo?
Uma Reunião Pública Virtual Informativa vai ser levada a cabo no website do MassDOT para
apresentar uma visão generalizada do projeto futuro de substituição de duas pontes que conduzem
a Gorham St sobre a I-495 e Westford St sobre a I-495.

Como isto vai afetar você?
O desenho do projeto para a Gorham St irá ter duas faixas de rodagem (uma para cada lado),
acostamentos/ciclovias com amortecedores e calçadas em ambos os lados. O projeto proposto
para a Westford St terá duas faixas de rodagem (uma em cada sentido), acostamentos/ciclovias e
calçadas em ambos os lados. O tráfego de sentido único será mantido durante a construção. O
tráfego na direção oposta será desviado.

Quando

Participar

Quarta-feira, 10 de agosto de 2022
6 PM

www.mass.gov/massdot-highway-designpublic-hearings

Por favor tome nota que esta reunião será transcrita por um estenógrafo.
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para mais informações.
Esta reunião é acessível a pessoas com deficiência e com proficiência limitada em Inglês. O MassDOT
fornece acomodações razoáveis e/ou assistência linguística gratuitamente mediante pedido, conforme
apropriado. Para pedir acomodação ou assistência linguística, entre em contato com o Diretor de Diversidade
e Direitos civis do MassDOT pelo telefone (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, retransmissão 7-1-1 ou por email para MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Os pedidos devem ser feitos o mais rápido possível antes
da reunião e, para serviços mais difíceis, incluindo linguagem de sinais, CART ou tradução ou interpretação
de idiomas, os pedidos devem ser feitos pelo menos dez dias úteis antes da reunião.
Pedidos sobre o projeto também podem ser enviados por e-mail para DOT.feedback.highway@state.ma.us
Por favor apresente quais quer comentários por escrito sobre o proposto projeto para: Carrie A. Lavallee,
P.E., Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Major Projects, PROJECT
FILE NO. 612631

