Faça Contar Sua Opinião Sobre o Projeto de Extensão da
Linha Verde!
Esperamos que você se junte a nós em reuniões de participação cívica em nossa região,
nas quais discutiremos a melhor rota e os melhores locais para estações neste novo
serviço da MBTA em Cambridge, Somerville e Medford. O Projeto de Extensão da Linha
Verde é uma iniciativa do Escritório Executivo de Transporte e Obras Públicas de
Massachusetts, em coordenação com a Massachusetts Bay Transportation Authority.

_____________________________________________________________
Reunião de Informações Gerais Sobre o Projeto – Quarta, 23 de Janeiro
Medford City Hall Council Chambers
85 George P. Hassett Drive, Medford
18:30 – 20:30 PM (18:00, Open House)
Esta reunião dará àqueles menos familiarizados com o projeto a oportunidade de se interar a
respeito do Projeto de Extensão da Linha Verde. Os tópicos incluirão uma visão geral do projeto,
sua história, a rota proposta e a localização de estações, o Caminho Comunitário, e próximos
passos. Haverá outra reunião geral no fim de fevereiro, a ser anunciada posteriormente.

Oficinas Sobre as Estações
A equipe do projeto oferecerá oficinas em vizinhanças nas quais foram propostas novas estações
da Linha Verde. Nossa meta nessas reuniões é coletar suas idéias a respeito dos locais propostos
para as estações, elementos de design, e potenciais impactos à vizinhança.
Cada oficina terá como foco uma área diferente da vizinhança.
Todas as reuniões serão de 18:30 – 20:30, com um Open House às 18:00.

Segunda, 28 de janeiro, Biblioteca da Somerville High School
81 Highland Ave., Somerville

Tópico: Esta reunião terá como foco as estações propostas para as seguintes áreas:
Washington Street, Gilman Square, e Inner Belt/Brickbottom (perto da linha de trem para
Lowell já existente).
(vire)

Terça, 29 de janeiro, Sala Comunitária da Visiting Nurses Association
259 Lowell St., Somerville
Tópico: Esta reunião terá como foco as estações propostas para as seguintes áreas:
Magoun Square (Lowell Street) e Ball Square (perto da linha de trem para Lowell já
existente).

Quinta, 31 de janeiro, Sophia Gordon Hall, Tufts University
15 Talbot Ave., Somerville (A Talbot Ave. sai da College Ave. no limite da cidade)
Tópico: Esta reunião terá como foco as estações propostas para as seguintes áreas:
College Avenue e Winthrop Street (perto da linha de trem para Lowell já existente).

Quarta, 6 de fevereiro, Sala Comunitária da South Medford Fire Station
Zero Medford St., Medford
Tópico: Esta reunião terá como foco as estações propostas para a área da Mystic Valley
Parkway (perto do cruzamento da linha de trem para Lowell e a Rota 16/Mystic Valley
Parkway).

Terça, 19 de fevereiro, Ginásio da Cummings School
93 School St., Somerville
*Nova data e local*
Tópico: Esta reunião terá como foco potenciais articulações para a estação proposta para
a área da Union Square.
Para o calendário completo de eventos e para se inscrever para receber avisos e
informações atualizadas, visite www.GreenLineExtension.org. Você pode também enviarnos comentários por meio do site da Internet ou por correio.
Para quaisquer perguntas relacionadas a estas reuniões, favor entrar em contato com
Regan Checchio, Regina Villa Associates, ao (617) 357-5772 r. 14 ou
rchecchio@reginavilla.com. Se você precisar de acomodações especiais, como língua
gestual ou CART, por favor notifique-nos o mais rápido possível. Faremos o possível para
acomodá-lo.
These are important meetings for people who use public transportation. Please have
this translated.
Estas son reuniones importantes para las personas que usan el transporte público.
Favor de hacerlo traducir.
Essas são reuniões importantes para pessoas que usam transporte público. Favor
traduzir.
Reyinyon sa yo se reyinyon ki enpòtan pou moun ki itilize transpò piblik. Tanpri fè
tradwi avi sa a.

Escritório Executivo de Transporte
Ten Park Plaza, Room 4150, Boston, MA 02116

