
Análise de Alternativas para a Extensão da 
Linha Prata Reunião Pública Virtual

DATA:

TERÇA-FEIRA, 27 DE 
ABRIL DE 2021, ÀS 18H

LOCAL:

REUNIÃO PÚBLICA 
VIRTUAL (ZOOM)

INSCREVA-SE 
ANTECIPADAMENTE 
USANDO ESTE LINK

SITE DO PROJETO 

MBTA.com/SLX  

Ajude-nos a determinar o futuro da Linha Prata!
A Análise de Alternativas da Extensão da Linha Prata (SLX) é um estudo para 
determinar a viabilidade, benefícios e custo de estender o serviço da Linha 
Prata para Everett e as comunidades vizinhas.

Qual é o objetivo dessa reunião?
O objetivo desta reunião é apresentar uma visão geral do projeto, falar sobre 
o que descobrimos até agora, e coletar opiniões da comunidade.

Como posso contribuir? 
As oportunidades para contribuir durante a reunião incluem discussões 
sobre: a necessidade, metas e objetivos do projeto; as descobertas até 
agora; e quais alinhamentos devem ser considerados conexão de Chelsea 
com Everett, Somerville, Cambridge e/ou o centro de Boston. Buscaremos 
opiniões por meio de enquetes online durante a reunião e por meio de um 
formulário de opiniões online, disponível no site do projeto nas semanas 
anteriores e posteriores à reunião.

Faça a pré-inscrição para esta reunião usando o link. Após a inscrição, você 
receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como 
ingressar na reunião. Uma gravação da reunião também será postada para 
aqueles que não puderem comparecer. Você também pode enviar perguntas 
por e-mail para SLX@MBTA.com.

Para saber mais sobre a Análise 
de Alternativas da SLX, visite 
MBTA.com/SLX

ACOMODAÇÕES 
A reunião pública é acessível a pessoas com deficiência e com proficiência limitada em inglês. Acomodações para acessibilidade e serviços de 
idiomas serão fornecidos gratuitamente, mediante solicitação, conforme disponível. Esses serviços incluem documentos em formatos alternativos, 
documentos traduzidos, legendas e intérpretes. Para obter mais informações ou para solicitar uma acomodação razoável e/ou serviços 
linguísticos, envie um e-mail para SLX@MBTA.com ou ligue para (617) 651-1363 até o dia 16 de abril.
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