
Acomodações
A reunião é acessível a pessoas com deficiência e com proficiência limitada em inglês. Acomodações de acessibilidade e serviços de idiomas serão 
fornecidos gratuitamente, mediante solicitação, conforme disponível. Esses serviços incluem documentos em formatos alternativos, documentos 
traduzidos, dispositivos de escuta assistida e intérpretes (incluindo a Linguagem Americana de Sinais). Para solicitar acomodações razoáveis e/ou 
serviços de idiomas, envie um e-mail para team@southstationairrights.com até 16 de janeiro. 

Se forem necessárias informações em outro idioma, entre em contato em team@southstationairrights.com.

CASA ABERTA PARA MELHORIAS NO CENTRO 
DE TRANSPORTES DA ESTAÇÃO SUL

Terça Feira, 14 de 
Janeiro de 2020
16:30 até 18:30
Espaço BSA, Sala Fort 
Point Room (Segundo Andar)

290 Congress Street,
Boston, MA 02110

Hines, em parceria com a Agência de 
Planejamento e Desenvolvimento de Boston 
(BPDA) e com o MBTA, convida você para a 
Casa Aberta de Pré-Construção das melhorias 
no Centro de Transporte da Estação Sul. A 
construção do Projeto de Direitos Aéreos da 
Estação Sul está começando no início de 2020. 
A Casa Aberta é uma oportunidade de 
apresentar detalhes sobre o projeto, impactos e 
benefícios para os usuários da Estação Sul e 
detalhes da construção. Pare a qualquer 

momento entre as 16:30 - 18:30 para 
aprender sobre o projeto e conversar com os 
membros da equipe do projeto.

O Projeto de Direitos Aéreos da Estação Sul 
incluirá a tão esperada conclusão do Centro 
de Transporte da Estação Sul. O terminal de 
ônibus será ampliado, aumentando sua 
capacidade em 50%, e proporcionará 
conexões mais convenientes para trem e 
metrô. Como resultado, as trilhas e as 
plataformas serão completamente cobertas 
e a área de lazer ao ar livre será transformada 
em uma porta de arquitetura significativa 
para a cidade.

Visite o site do projeto para se inscrever 
para receber atualizações por e-mail e 
saber mais: southstationairrights.com 

Questões ou Comentários? 
Envie um email para a equipe do projeto em:
team@southstationairrights.com


