
REUNIÃO PÚBLICA SOBRE PROJETO 
MELHORIAS DA BOSTON STREET

SALEM E PEABODY, MA
O que está acontecendo?
Uma Audiência virtual de informação pública será realizada ao vivo no site do MassDOT abaixo para 
apresentar o esboço do projeto proposto de Melhorias  da Boston Street em Salem e Peabody, MA.

Como afetará o público?
O projeto proposto consiste em melhorias em acomodações para pedestres, bicicletas e semáforos, melhorias 
no trânsito das rodovias da Boston Street, desde a linha Peabody City até a Essex Street, e da Main Street de 
Peabody, desde a linha Salem City até a Howley Street. As melhorias incluirão a reconstrução completa de 
estradas e calçadas, ciclovias off-road e caminhos de uso compartilhado, atualizações para todos os sinais de 
trânsito ao longo do corredor, paisagismo, melhorias de águas pluviais e realocações de serviços públicos.
Quando
Terça-feira, 27 de setembro de 2022  

18:00h às 20:00h

Onde
www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings

 Esta audiência é acessível a pessoas com deficiência e com proficiência limitada em inglês. O MassDOT oferece  
acomodações razoáveis e/ou assistência de idioma gratuitamente, mediante solicitação, conforme disponível. Para 

assistência em acomodação ou idioma, entre em contato com o Diretor de Diversidade e Direitos Civis da MassDOT pelo telefone 
(857) 368-8580, fax (857) 368-8580, ramal 7-1-1, ou por e-mail MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. As solicitações devem ser 
feitas o mais rápido possível antes da reunião e, para mais difícil organização de serviços, incluindo linguagem de sinais, CART ou 
tradução ou interpretação de idiomas, as solicitações devem ser feitas pelo menos dez dias úteis antes do seminário.   .  

Questionamentos a respeito do empreendimento proposto devem ser enviadas por e-mail para:  
MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us 

Envie quaisquer declarações por escrito sobre o compromisso proposto para Carrie E. Lavallee, P.E., Engenheiro Chefe, 
MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02216, Attention: Project Management Department, PROJECT FILE NO. 609437 

Visite https://www.mass.gov/massdot-highway-design-public-
hearings para mais informações.
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