
Nota de Aviso sobre Reunião Pública Virtual

O Departamento de Transporte (Departamento) conduzirá uma Reunião Virtual de Informação 
Pública sobre a proposta de Alargamento da Rampa da Saída 27 A em 1-95 NB para a Rota 8 NB 
que passa sobre a Warren Street e a South Frontage Road em Bridgeport na terça-feira, 27 de 
outubro de 2020 às 19:00h. A reunião será transmitida ao vivo pelo Microsoft Teams Live Event e 
YouTube Live. Uma sessão de perguntas e respostas seguirá imediatamente a apresentação. A 
apresentação será gravada. As instruções sobre como acessar a reunião e como fazer comentários ou 
perguntas podem ser encontradas na página do projeto: https://portal.ct.gov/DOTBridgeport15-382

A transmissão ao vivo da apresentação formal terá início às 19:00h.

O projeto é identificado como Projeto Estadual nº 15-382.

O objetivo do projeto é aliviar o congestionamento do tráfego e minimizar os acidentes na 1-95, 
aumentando a capacidade da Saída 27A por meio da adição de uma faixa auxiliar.

O projeto nº 15-382 envolve a ponte nº 03532, a qual leva a saída 27A de 1-95 NB para a rota 8 N) 
pela Warren Street e South Frontage Road na cidade de Bridgeport. A ponte é composta por cinco 
vigas de aço contínuas e curvas apoiadas em contrafortes de concreto e um píer de quatro colunas, 
com uma calota pós-tensionada. A ponte nº 03532 tem aproximadamente 164 pés de comprimento e 
uma medida de meio-fio a meio-fio de 36,8 pés. A ponte foi construída originalmente em 1968 e 
reconstruída em 2002. Durante uma inspeção de rotina em 2016, a ponte foi considerada em 
condições satisfatórias. Atualmente, a Saída 27A tem uma única faixa auxiliar com 
aproximadamente uma milha de comprimento e se abre para duas faixas assim que passa da área de 
escoamento da saída. Os volumes de tráfego médio diário (ADT) de 2019 indicam 26.400 veículos 
diários saindo de 1-95 NB através da Saída 27A.

A ponte nº 00107 leva a 1-95 NB sobre a Warren Street. A ponte nº 00107 e a ponte nº 03532 
compartilham o mesmo pilar oeste sobre a Warren Street. A ponte nº 00107 é uma estrutura de vão 
único de 76 pés de comprimento que consiste em um sistema composto de vigas múltiplas de aço 
com uma plataforma de concreto armado suportada por pilares de concreto armado. A medição 
meio-fio a meio-fio é de 152,1 pés. Foi construída em 1959 e reconstruída em 1998. Em uma 
inspeção aprofundada e de rotina de 2018, a ponte foi considerada em condições satisfatórias.

Atualmente, os comprimentos da fila de veículos para a pista da Saída 27A se estendem rio acima, 
passando pela rampa de saída da Saída 27. O projeto propõe fornecer uma via de saída adicional da 
1-95 NB até a Saída 27A. Isso exigirá o alargamento da ponte nº 03532 sobre a Warren Street e a 
South Frontage Road. Como a ponte nº 03532 se conecta ao mesmo pilar ocidental da ponte nº 
00107 e devido à complexidade do projeto existente, uma parte da ponte nº 00107 também exigirá 
uma reconstrução.

Não há previsão de quaisquer impactos nas faixas principais associados ao projeto proposto.

A construção está prevista para começar na primavera de 2022 com base na disponibilidade de 
financiamento, aquisição de direitos de passagem e aprovação de licenças. O custo de construção 
estimado para este projeto é de aproximadamente $8 milhões. Prevê-se que este projeto seja 
realizado com zero por cento de Fundos Federais e 100 por cento de Fundos Estaduais.

A Reunião Virtual Pública de Informações está sendo realizada para fornecer ao público e à 
comunidade local a oportunidade de oferecer comentários ou fazer perguntas sobre o projeto 

https://portal.ct.gov/DOTBridgeport


proposto. Pessoas com acesso limitado à Internet podem solicitar que as informações do projeto 
sejam enviadas por correio, entrando em contato com o Sr. Ryan D. Martin por e-mail atravéd do 
Ryan.Martin@ct.gov ou pelo telefone (860) 594-3205. Aguarde uma semana para processamento e 
entrega.

Indivíduos com acesso limitado à Internet podem ouvir a reunião ligando para (800) 369-2192 e 
digitando o Código do Participante quando solicitado: 6929067. Pessoas com deficiência auditiva 
e/ou de fala podem discar 711 para Telecommunications Relay Services (TRS). O MS Teams Live 
Event oferece legendas ocultas para deficientes auditivos e opções de tradução para outro idioma. 
Uma gravação da apresentação formal será postada no YouTube após o evento e as legendas ocultas 
(incluindo opções de tradução para outro idioma) estarão disponíveis naquele momento. A gravação 
também estará disponível na lista de reuniões públicas virtuais do DOT aqui: 
https://portal.ct.gov/dot/general/CTDOT-VPIM-Librarv

Visite a página da web do projeto para opções para usuários Apple. Durante a sessão de perguntas e 
respostas e o período de 14 dias para comentários que se segue à reunião, os indivíduos podem 
deixar uma pergunta ou comentário por e-mail (preferencial) em DOTProject0015-0382@ct.gov. Os 
indivíduos também podem deixar uma pergunta ou comentário no correio de voz ligando para (860) 
944-1111. Por favor, mencione o projeto em seu correio de voz.

A assistência linguística pode ser solicitada entrando em contato com a Linha Telefônica de 
Assistência Linguística do Departamento (860) 594-2109. As solicitações devem ser feitas pelo 
menos cinco dias úteis antes da reunião. A assistência linguística é fornecida gratuitamente ao 
público e serão feitos esforços para responder às solicitações assistência pertinentes.
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