
AVISO DE REUNIÃO PÚBLICA 
 
O Departamento de Transportes de Connecticut (CTDOT) realizará uma Reunião Virtual de Divulgação Pública sobre o 
Projeto New Mix, o programa do CTDOT para o planejamento e implementação de uma série de projetos destinados a 
atender as necessidades de longo prazo do projeto do trevo de interconexão das rodovias Interstate 84 e Route 8 
("Mixmaster") em Waterbury.  
 
O Projeto New Mix analisará e considerará várias opções de reabilitação e substituição para criar um plano de ação para 
modernizar e melhorar a segurança e a funcionalidade do trevo, e utilizará um processo de planejamento conhecido como 
Estudo de Planejamento e Vinculação Ambiental (Planning and Environmental Linkages, ou PEL). O uso do estudo de PEL 
é uma prática recomendada pela Administração Rodoviária Federal dos EUA, pois considera objetivos ambientais, 
comunitários e econômicos desde o início do processo de planejamento de infraestrutura de transporte. O CTDOT poderá 
adotar ou incorporar Produtos de Planejamento deste PEL a um processo de análise ambiental federal ou estadual em 
conformidade com o Título 23 do Código de Leis dos EUA [Title 23 U.S.C.] § 168(d)(4). O projeto é formalmente identificado 
como Projeto Estadual [State Project] No. 0151-0331.  
 
Esta reunião pública dará um panorama do projeto New Mix, incluindo informações sobre as condições atuais do trevo, o 
processo do estudo PEL e um cronograma geral para o New Mix. Ao final da reunião, haverá uma sessão de perguntas e 
respostas em que os/as participantes terão a oportunidade de fazer perguntas e/ou oferecer comentários sobre o projeto.  
 
A reunião será realizada virtualmente via Zoom, e também será gravada.  Instruções sobre como acessar a reunião do 
Zoom, oferecer comentários e fazer perguntas podem ser encontradas no site https://newmixwaterbury.com/public-
involvement/public-meetings. 
 
Serão realizadas duas reuniões diferentes para facilitar a participação do público. As opções de datas e horários são: 
  
• quinta-feira, 16 de junho de 2022, ao meio-dia 

• quinta-feira, 16 de junho de 2022, às 18 horas.  

 
Pessoas com acesso limitado à internet podem participar da reunião via telefone, e também solicitar receber as 
informações do projeto por correio. Para este último, pedimos que a pessoa entre em contato com Scott Roberts no e-mail 
Scott.Roberts@CT.gov ou via telefone no número (860) 594-3232. Favor aguardar 5 (cinco) dias úteis após a solicitação 
para processamento e entrega.  
 
Para se registrar para participar da reunião do meio-dia, visite https://bit.ly/NewMixPublicMTGNoon. 
 
Para se inscrever para a reunião das 18 horas, visite https://bit.ly/NewMixPublicMTG6pm. 
 
Pessoas com deficiências auditivas e/ou de fala podem discar 711 para acessar os Serviços de Relay de Telecomunicações 
(TRS). 
 
A reunião do Zoom terá closed captions em inglês, assim como interpretação simultânea em espanhol e português.   
 
Pode-se oferecer interpretação em linguagem gestual americana ou interpretação simultânea em albanês, árabe ou 
crioulo francês para a reunião mediante solicitação. Caso queira solicitar uma destas opções de interpretação, pedimos 
que o faça com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência ligando para o CTDOT no número (860) 594-2109. 
Oferecemos assistência linguística sem custos para o público, e serão envidados esforços para responder a pedidos de 
assistência em tempo hábil. 
 
Uma gravação formal da reunião será postada no YouTube após o evento, incluindo closed captions em inglês e opções 
de tradução para outras línguas. A gravação também estará disponível na lista de reuniões públicas virtuais do CTDOT, 
disponível no seguinte endereço: https://portal.ct.gov/dot/general/CTDOT-VPIM-Library. A gravação da reunião pública 
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também estará disponível na página de Envolvimento Público do site do projeto New Mix: 
https://www.newmixwaterbury.com/public-involvement/public-meetings/  
 
Também é possível fazer perguntas e deixar comentários a qualquer momento no site do New Mix: 
NewMixWaterbury.com. 
 
Também é possível cadastrar-se para receber boletins informativos por e-mail, incluindo convocações de reuniões 
públicas, acessando o site do New Mix.  
 
O projeto New Mix também tem perfis no Twitter, Facebook e Instagram. 
 
Mund të kërkoni asistencë gjuhësore duke kontaktuar Linjën Telefonike për Asistencën Gjuhësore të Departamentit 
(860) 594-2109. Kërkesat duhet të bëhen të paktën 5 ditë pune para takimit. Asistenca gjuhësore ofrohet falas për 
publikun dhe do të bëhen përpjekje për t'iu përgjigjur në kohë kërkesave për asistencë. 
 

 
   بالخط خالل  من من اللغوية  المساعدة  خدمات  طلب يمكن

  ا  الهاتف 
 5 قبل  الطلبات  تقديم يجب  .2109-594 (860) الرقم عل  اللغوية للمساعدة   لهاتف 

ا خدمات  المساعدة تقديم يتم  .االجتماع االجتماع  عقد عقد  من األقل  عل تاري    خ  عمل أيام
ً
بذل الوقت، للجمهور   للجمهور  اللغوية  مجان

ُ
  الالزمة الجهود وست

   لالستجابة
 .المساعدة عل الحصول  لطلبات  المناسب  المساعدة  ف 

 
Ou kapab mande pou yon moun ede w nan lang ou. Pou fè sa, kontakte Liy Telefòn Asistans ak Lang Depatman an nan 
(860) 594-2109. Demann yo ta dwe fèt omwen 5 jou anvan jou reyinyon an. Nou ofri piblik la èd nan lang yo gratis epi 
nou pral fè efò pou reponn demann pou èd ki fèt a tan yo. 
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