O MassDOT e a MBTA convida-o(a) a
participar numa Reunião Pública sobre uma
Alteração ao Projecto South Coast Rail

Quinta-Feira, 13 de Abril de 2017, 6:30 PM
University of Massachusetts School of Law
Classrooms 231 & 232, Second Floor
333 Faunce Corner Road, Dartmouth, MA
O Departamento de Transportes do Estado de Massachusetts (MassDOT) apresentou em
15 de Março de 2017 um Aviso de Alteração ao Projecto (NPC), com a finalidade de
adoptar uma abordagem faseada à entrada precoce de serviço ao público (agora
considerada possível), com alguns anos de antecedência, antes do início da fase
comercial. Durante a Fase 1, será iniciado o serviço de New Bedford, Fall River e Taunton
para Boston, através da construção do Southern Triangle e utilizando a Linha Secundária
de Middleborough e a linha Middleborough/Lakeville existente. Para a Fase 2, o MassDOT
irá continuar o projecto completo da Alternativa Eléctrica em Stoughton.
Para mais informações sobre o Projecto, importar o Aviso de Alteração ao Projecto (NPC)
e saber como podem ser apresentados comentários ao Projecto, visitar o sítio Web:
www.mass.gov/southcoastrail
O Aviso de Alteração ao Projecto (NPC) pode também ser consultado:
 Nas 36 Bibliotecas Públicas de South Coast, incluindo os pólos comunitários das
Bibliotecas (ver a lista completa no sítio Web do Projecto)


Em DVD, por pedido enviado para a Sra. Jean Fox por email
(jean.fox@state.ma.us) ou telefone (857-368-8853)

O comentários por escrito devem ser enviados até 21 de Abril de 2017 para o Gabinete
do Massachusetts Environmental Policy Act (MEPA). Para quaisquer dúvidas ou questões,
contactar a equipa do Projecto para o endereço SouthCoastRail@dot.state.ma.us.
Este local é acessível a pessoas portadoras de deficiência. A MassDOT compromete-se a assegurar gratuitamente, a pedido dos
interessados, as facilidades necessárias e a assistência linguística em termos razoáveis (incluindo, nomeadamente, intérpretes para
Língua Gestual Americana e outras línguas que não o inglês, legendagem (open ou closed) de vídeos, dispositivos auxiliares
auditivos e formatos de visionamento alternativo, como fitas áudio, textos em Braille e em caracteres grandes) e conforme a
disponibilidade. Para pedidos de assistência ou de interpretação/tradução, contactar a Sra. Emily Christin por correio electrónico
(echristin@reginavilla.com) ou telefone (617) 357-5772 ramal 16. Os pedidos de assistência devem ser apresentados com a maior
antecedência possível a cada reunião. Para serviços mais difíceis, como interpretação em língua gestual, CART (Tradução de
Acesso em Tempo Real) ou tradução ou interpretação, os pedidos devem ser enviados até 4 de abril.

