Aviso de Disponibilidade de Avaliação
Ambiental e Audiências Públicas
Administração das Rodovias Federais
Ponte Triborough e Autoridade de Túneis
Secretaria de Transportes do Estado de Nova Iorque
Secretaria de Transportes da Cidade de Nova Iorque
Programa de Pedágios do Distrito Comercial Central
A Ponte de Triborough e a Autoridade de Túneis (uma afiliada da Autoridade Metropolitana de Transportes), a Secretaria de Transportes do Estado de Nova Iorque
e a Secretaria de Transportes da Cidade de Nova Iorque estão propondo que o Programa de Pedágios do Distrito Comercial Central (CBD) (o Projeto) reduza a
congestão de tráfego no CBD de Manhattan de modo a gerar receitas para futuras melhorias do transporte, segundo a aceitação do Programa Piloto de Precificação
de Valores (FHWA) da Administração das Rodovias Federais.
Em conformidade com as regulações aplicáveis implementadas de acordo com a Lei Nacional de Políticas Ambientais (NEPA) e o Código 23 de Regulações
Federais (CFR), Parte 771, uma Avaliação Ambiental (EA) foi elaborada a fim de avaliar os impactos ambientais potenciais do Programa de Pedágios do CBD, bem
como sua mitigação, tendo sido aprovada pela FHWA para disponibilidade pública.
Como um projeto que requer a aprovação da FHWA, o Projeto está sujeito aos requisitos da Seção 4(f) da Lei da Secretaria de Transportes dos Estados Unidos de
1966 (agora codificada em 23 U.S.C. par. 138 e 49 U.S.C. par. 303), e à regulação de implementação da FHWA, 23 CFR Parte 774. De acordo com as regulações
aplicáveis e conforme documentado na EA, a FHWA pretende fazer uma descoberta de impacto mínimo para o uso, por parte da Seção 4(f) do Central Park e da
Linha Alta pelo Projeto. A FHWA está solicitando comentários do público sobre a determinação de mínimo impacto proposta para o Central Park e para a Linha Alta.
Período de disponibilidade da avaliação ambiental / comentários públicos
O período oficial de 30 dias para comentários públicos sobre a EA quanto à determinação de mínimo impacto proposta pela Seção 4(f) para o Programa de Pedágios do CBD terá
início em 10 de agosto de 2022. A EA ficará disponível para análise pública em cópia física, em múltiplos locais de Nova Iorque, Nova Jersey e Connecticut, incluindo, entre
outros, bibliotecas e secretarias distritais. Para encontrar uma lista dos locais ou para acessar o documento on line, visite mta.info/CBDTP ou contate a equipe do CBDTP pelo
telefone 646-252-7440, ou por e-mail em: CBDTP@mtabt.org.
Os comentários feitos nas audiências públicas ou enviados e/ou selados até a data de encerramento, 9 de setembro de 2022, farão parte do registro da EA e serão refletidos
na determinação final da NEPA da FHWA.

Audiências públicas virtuais

Serviços de acessibilidade e assistência linguística

Haverá seis (6) audiências públicas virtuais para prestar informações e
receber comentários sobre a EA do Programa de Pedágios do CBD, nas datas
e horários abaixo: As pessoas interessadas em falar terão três (3) minutos
para fazê-lo.

Nas audiências públicas, estarão disponíveis os serviços de Legendagem CART
e Linguagem de Sinais Americana. Os membros do público com deficiência
auditiva poderão usar seu serviço de retransmissão preferencial ou o serviço
de retransmissão gratuito 711, e depois pedir para ser conectados à Central de
Chamadas de Audiências Públicas no número (646) 252-6777 para falar com um
agente.

Data/horário:
Data/horário:
Data/horário:
Data/horário:
Data/horário:
Data/horário:
Locais:
serão
		
		

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022, das 17:00 às 20:00 hs
Sábado, 27 de agosto de 2022, das 10:00 às 13:00 hs
Domingo, 28 de agosto de 2022, das 13:00 às 16:00 hs
Segunda-feira, 29 de agosto de 2022, das 13:00 às 16:00 hs
Terça-feira, 30 de agosto de 2022, das 17:00 às 20:00 hs
Quarta-feira, 31 de agosto de 2022, das 10:00 às 13:00 hs
As audiências acontecerão virtualmente pelo Zoom e
transmitidas no site mta.info/CBDTP. As pessoas que
desejarem participar das audiências poderão fazê-lo:

Por PC/tablet/smartphone:
Acesse o link: https://mta.zoom.us/j/82606738045
ID do webinar: 826 0673 8045
Por telefone:
Disque: 1-888-788-0099 (chamada gratuita)
ID do webinar: 826 0673 8045, #, #
Todas as pessoas que desejarem falar nas audiências terão uma oportunidade
para fazê-lo. Solicitamos, embora não seja obrigatório, que as pessoas que
desejarem falar façam login até as 19:00 do dia anterior no site mta.info/
CBDTP ou telefonem para a Central de Chamadas de Audiências Públicas no
número (646) 252-6777.
Outras maneiras de comentar
On line: 		
mta.info/CBDTP
E-mail:
CBDTP@mtabt.org
Correio:
CBD Tolling Program
		
2 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004
Telefone:
646-252-7440
Fax:		
212-504-3148 Attn: CBDTP

Os membros do público com deficiência visual poderão enviar um pedido de
acomodação on line para o site mta.info/CBDTP, ou poderão telefonar para a
Central de Chamadas de Audiências Públicas no número (646) 252-6777. Pedimos
que enviem o pedido no mínimo cinco dias úteis antes da audiência agendada.
Os membros do público sem acesso a um computador ou à Internet poderão
ouvir as audiências telefonando para 1-888-788-0099 (chamada gratuita) e depois
inserindo a ID do webinar
826 0673 8045, seguida do sinal de jogo-da-velha (#) e depois novamente pelo
sinal de jogo-da-velha (#).
Se houver necessidade de assistência linguística ou qualquer outra acomodação,
pedimos que enviem um pedido, no mínimo cinco dias úteis antes da data da
audiência agendada, por um dos seguintes meios: on line pelo site mta.info/cbdtp,
telefonando para a Central de Chamadas de Audiências Públicas no número (646)
252-6777, ou enviando uma carta para MTA Government & Community Relation
(Relações Governamentais e Comunitárias da MTA), no endereço: MTA CBDTP
Public Hearings, 2 Broadway, B20.81, New York, NY 10004. Para as pessoas que
fizerem um pedido de assistência linguística em tempo hábil, a MTA fornecerá
serviços de interpretação ou tradução.

