
Para saber mais, escaneie o código QR,
ligue para o 311 (617-666-3311), ou

visite somervillema.gov/eastbroadway

Sua viagem de 
ônibus está melhorando!

 

Faixas de ônibus pintadas de vermelho na
Broadway, da McGrath Highway à Rush
Street, para reduzir atrasos e melhorar a
confiabilidade das pessoas nos ônibus 89 e
101.
Consolidar algumas paradas de ônibus entre
a McGrath Highway e a Pennsylvania Avenue
para reduzir o número de vezes que o ônibus
deve parar.
Melhorar a segurança e a visibilidade nas
interseções para pessoas que andam,
circulam e dirigem.

Melhorias no serviço
de ônibus e na faixa
de pedestres da East
Broadway em 2023!

Escritório de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Comunitário da Cidade de Somerville
Prefeita Katjana Ballantyne

Vereador/Distrito Eleitoral 1 - Matthew McLaughlin

Image Source: Livable Street Alliance

¡Tu viaje en autobús
mejorará! 
Escanee el código QR para
obtener más información en
español.

Sua viagem de ônibus
está mellhorando!  
Escaneie o código QR para
mais informações em
Português. .

Your bus ride will be
improving!  
Scan the QR code for more
information in English.



East Broadway Bus Service and Crosswalk Improvements coming in 2023!

Email transportation@somervillema.gov
Visite nossos eventos pop-up de rua
Participe de uma hora virtual no escritório
Ligue para 311 (617-666-3311)

Entre em contato com a equipe da cidade:

Se precisar de ajuda em um idioma diferente do inglês,
entre em contato com o Escritório para Assuntos de
Imigrantes no site somervillema.gov/contactSomerViva

Perguntas?

Onde agora há duas pistas na Broadway, a cidade vai reservar uma pista para ônibus e bicicletas. Vamos
pintar esta passarela de vermelho. Vamos adicionar setas de conversão à direita pintadas de branco na faixa
de ônibus para permitir que os carros dobrem à direita. Vamos adicionar sinais de "Proibido estacionar" e
pintar caixas brancas com linhas diagonais para marcar a área onde o estacionamento é proibido. Essas
caixas estarão localizadas perto de faixas de pedestres e cruzamentos.

Cross Street– O ponto de ônibus no sentido leste para a rota 89 e 101 para a Sullivan Square será movido para o
leste na Broadway, entre a Autumn Street e a Cross Street. O ponto de ônibus no sentido oeste para a rota 89 em
direção a Davis Square/Clarendon Hill e a rota 101 em direção a Malden Center permanecerão.
Illinois Avenue – As duas paradas de ônibus no sentido oeste em Indiana Ave e Michigan Ave para a 89 em direção a
Davis/Clarendon Hill e 101 em direção a Malden Center serão combinadas em uma nova parada na Illinois Ave.
Glen Street – As duas paradas de ônibus no sentido leste em Franklin St e Glen Street para a 89 e 101 em direção a
Sullivan Square serão combinadas em uma nova parada entre Glen Street e Cutter Ave.
As paradas de ônibus na MacArthur Street e na Kensington Avenue serão removidas.

As mudanças nas paradas de ônibus incluem:

  

Broadway na Cross St, 30 de março 15h- 16h
Cross St na Everett Ave,11 de abril, 14h – 16h 
Broadway na Franklin St, 27 de abril, 15h- 18h

28 de março, 12h – 13h 
19 de abril, 16h – 17h

Eventos pop-up de rua:

Horário de atendimento virtual
 (links: somervillema.gov/eastbroadwaybus):
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Eventos

Pessoas com deficiência que precisam de auxílios auxiliares ou modificações razoáveis   devem entrar em contato com
Adrienne Pomeroy, com antecedência, no fone 617-625-6600  ramal 2059 ou ADA@somervillema.gov. 


