
 

 

 

Ponte New Bedford / Fairhaven 

Substituição da Ponte da US Route 6 sobre o Rio Acushnet. 

Reunião pública para informação Virtual / Presencial 
O que está a acontecer? O objetivo desta reunião é dar oportunidade ao público de se 

familiarizar com o projeto proposto para a substituição da ponte, US Route 6 sobre o Rio Acushnet. 

Todos os pontos de vista e comentários submetidos na sequência da reunião serão analisados e 

considerados na medida em que tal seja possível. 

Como é que isto o irá afetar? O projeto proposto inclui a substituição da US Route 6 sobre o 

Rio Acushnet, que é uma ponte com um vão móvel. O corredor atual da Route 6 será mantido. Será 

necessário o encerramento integral da estrada e um desvio no vão móvel durante algumas partes do 

projeto. O Canal de Navegação será mantido com encerramentos de curto prazo. A navegação será 

solicitada e coordenada com o USCG. 

Participação Virtual 

6 de outubro de 2022 

6:30PM – 8:00PM 

Para se registar: www.mass.gov/massdot-

highway-design-public-hearings  

Participação presencial 
6 de outubro de 2022 

6:30PM – 8:00PM 

New Bedford Vocational Technical High 

School, Auditório 

1121 Ashley Boulevard 

New Bedford, MA 02745  

 
 

 

Esta reunião é acessível a pessoas com deficiência e a pessoas com conhecimentos limitados de inglês. O MassDOT 

disponibiliza acomodação razoável e/ou assistência linguística gratuita, se solicitada, conforme o caso. Para solicitar 

acomodação ou assistência linguística, contacte, por favor, o Responsável Chefe para a diversidade e direitos civis do 

MassDOT através do telefone (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, serviço de transmissão (relay) 7-1-1, ou por email para 

MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Os pedidos devem ser efetuados com a maior antecedência possível relativamente à 

reunião e, para serviços mais difíceis de arranjar, incluindo linguagem gestual, CART ou tradução ou interpretação linguística, 

os pedidos devem ser efetuados com uma antecedência de, no mínimo, dez dias úteis.As perguntas relativas ao projeto 

também podem ser enviadas por email para Dot.feedback.highway@state.ma.us 

Envie, por favor, quaisquer declarações escritas relativas ao empreendimento proposto para: Carrie A. Lavallee, P.E., 

Engenheiro Chefe, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Ao cuidado: Grandes Projetos, FICHEIRO DO 

PROJETO N.º. 612557 

 

Tenha, por favor, em atenção que esta reunião será transcrita por um estenógrafo. 

Aceda a www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para obter mais 
informação. 
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