
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiência Pública de Projeto 
BROCKTON – Melhorias na Intersecção e Trabalhos Relacionados nas 
ruas Centre Street (Rota 123), Cary Street e Lyman Street 

O que está acontecendo? 
O objetivo desta Audiência Pública de Projeto é proporcionar ao público a oportunidade de se 
familiarizar plenamente com as Melhorias da Intersecção e Trabalho Relacionado nas ruas Centre 
Street (Rota 123), Cary Street e Lyman Street em Brockton, MA. Todas as opiniões e comentários 
feitos na audiência serão analisados e considerados na medida do possível. 

 
Como isso afetará você? 

O cruzamento meta deste projeto está incluído na lista do MassDOT dos 200 principais locais de 
alto risco do estado nos últimos anos. A falta de faixas de rodagem à esquerda causa erros de 
segurança que resultam em acidentes de ângulo e traseiros, bem como congestionamentos, o que 
atrasa as ambulâncias que circulam próximo ao Brockton Hospital. A infraestrutura existente para 
pedestres e ciclistas precisa ser aprimorada. As curvas são muito fechadas para acomodar todos 
os veículos. O projeto propõe reconstruir o cruzamento para fornecer faixas de rodagem na Rota 
123, substituir o equipamento de sinalização para incluir placas superiores horizontais e melhorar 
a infraestrutura de pedestres e ciclistas para atender aos padrões atuais. 

Quando 

Terça-feira, 26 de abril de 2022 
19h00-20h00 

Participe 

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

 

Por favor, note que esta reunião será transcrita por um estenógrafo. 
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para mais informações. 

 
Esta reunião é acessível a pessoas com deficiência e com proficiência limitada em inglês. MassDOT 
oferece acomodações razoáveis e/ou assistência linguística gratuita mediante solicitação, conforme o 
caso. Para solicitar acomodações ou assistência linguística, favor entrar em contato com o Diretor de 
Diversidade e Direitos Civis do MassDOT por fone (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, ramal 7-1-1, 
ou email: MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. As solicitações devem ser feitas com antecedência 
antes da reunião, e para serviços difíceis de organizar, como linguagem de sinais, CART ou tradução 
ou interpretação de idiomas, solicitações devem ser feitas pelo menos dez dias úteis antes da reunião. 

 
Perguntas também podem ser enviadas por e-mail: MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us 
Favor apresentar qualquer declaração por escrito a respeito do projeto para Carrie A. Lavallee, P.E., 
Engenheira Chefe, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Atenção Gestão de Projeto, 
ARQUIVO DE PROJETO Nº. 609410 
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