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Projeto2 3 A Primeira Reunião 

Livre ao pública foi um 
Sucesso!

CTDOT Lança Projeto I-84 
Danbury
O Projeto I-84 Danbury é uma iniciativa 
estatal para melhorar a segurança, 
aumentar a capacidade e melhorar as 
operações gerais e acessibilidade entre 
as saídas 3 e 8 da 
rodovia. O Projeto 
faz parte do Let´s 
GO’s CT! Plano 
de investimento 
de transporte de US $ 100 bilhões 
durante 30 anos para promover o 
crescimento econômico e a habitabilidade 
em Connecticut. Sob a direção do 
Departamento de Transportes de 
Connecticut (CTDOT) e com a contribuição 

do público, o projeto está estudando 
oportunidades para melhorar a mobilidade 
na I-84 em Danbury. 

I-84 é a linha de vida econômica de 
Danbury, servindo toda a 
Cidade, o Estado e a Região 
nordeste. A rodovia foi 
construída em 1971, a I-84 
agora acomoda em torno de 

120 mil veículos por dia, significativamente 
mais do que a rodovia foi projetada 
para apoiar e exige modernização para 
satisfazer a demanda das viagens de hoje. 

Segurança, acessibilidade e 
confiabilidade estão no topo da lista de 

Como Você 
Pode Participar?
A participação do público é essencial 
para identificar um plano que atenda às 
necessidades locais e regionais - este projeto 
está sendo elaborado com a participação do 
público com intuito de informar, envolver e 
atrair as partes interessadas, especialmente 
aqueles que vivem e trabalham no coração 
de Danbury. O CTDOT precisa da sua ajuda 
para elaborar um plano para uma rodovia 
mais segura, mais eficiente e confiável.

Oportunidades para participação pública 

Segurança, acessibilidade e 
confiabilidade estão no topo da 
lista de prioridade do CTDOT 
para a I-84. 

Obrigada por participar 
da nossa pesquisa!
A Equipe do Projeto recebeu 178 
respostas na primeira pesquisa do 
Projeto I-84 Danbury. Fique atento 
para um resumo da primeira pesquisa 
e para mais perguntas nos próximos 
meses.

PA R T I C I P E

3 Você Pode Agendar
um Pop Up! 

I84Danbury.com

I-84 Danbury Project @I84Danbury

CONTINUA NA PÁGINA 2

CONTINUA NA PÁGINA 2

V O L  1 ,  E D I Ç Ã O  1 ,  O U T O N O  2 0 1 7

http://www.ct.gov/dot/site/default.asp
http://www.i84danbury.com/
https://www.facebook.com/I84Danbury/
https://twitter.com/@I84Danbury
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PROJETO I-84 DANBURY - CONTINUAÇÃO

PARTICIPE - CONTINUAÇÃO

serão incluídas em cada etapa do estudo. 
Nessa fase de planejamento, a equipe 

de projeto está realizando reuniões 
públicas e oficinas, e uma pesquisa online 
foi realizada. Sua contribuição ajudará na 
identificação de várias possíveis soluções.

Estudos ambientais também serão 
realizados em breve. Os estudos incluirão 
avaliações dos potenciais benefícios 

e impactos nos residentes, empresas, 
viajantes e no ambiente natural e 
construido.

Finalmente, uma plano de execução 
será identificado, e a equipe do projeto 
começará a engenharia preliminar.

Existem muitas maneiras de participar:
• Visite o site do projeto (i84danbury.

com) para obter atualizações sobre 

o andamento do projeto
• Inscreva-se para notificações por 

e-mail
• Participe de uma próxima oficina 

para ajudar a definir e dar forma a 
alternativas

• Compartilhe seus comentários
• Confira o Projeto I-84 no Facebook e 

no Twitter

Mapa do Projeto: Sai 3–8

(-^)
NORTE

Saída 6

Saída 3

Saída 5

Saída 4

Saída 7

Saída 8

prioridade do CTDOT para a I-84. As  
faixas se interligam erradamente, rampas 
de saída deslocadas, pistas que acabam 
abruptamente e outras condições que 
criam lentidões e paradas imprevisíveis  
que resultam em acidentes que poderiam 
ser evitados. O objetivo deste projeto 
é abordar essas questões e identificar 
formas para melhorar o acesso aos 
destinos-chave tais como os Hospitais,  
O centro da cidade, a Estação de Trem, as 
principais empresas de Danbury.

Sendo o principal ponto de acesso 
de Connecticut, a I-84 é essencial para 
economia de Connecticut e à grande parte 
de New England.

Cronograma do Projeto
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http://www.i84danbury.com/
http://www.i84danbury.com/share-your-idea
http://www.i84danbury.com/upcoming-meetings/
http://www.i84danbury.com/share-your-ideas
https://www.facebook.com/I84Danbury/
https://twitter.com/@I84Danbury
http://www.i84danbury.com/project-map/


A Primeira Reunião 
Livre ao pública foi 
um Sucesso!
A Equipe de Projeto, com muito sucesso, anunciou ao público O 
Projeto I-84 Danbury em uma Reunião Pública realizada no dia 
13 de junho de 2017, na Western Connecticut State University. 
O evento de oito horas deu aos residentes de Danbury e outros 
membros do público a chance de ver imagens interativas da 
rodovia, além de vídeos introdutórios apresentados em inglês, 
espanhol e português. Estações com mapas informativos 
e panfletos sobre o projeto. Oferecendo aos participantes a 
possibilidade de fazerem perguntas diretamente à equipe do 
projeto sobre o impactos que o projeto terá no cotidiano de 
cada um. Feedback foi dado em cartões, post-it, diretamente 
em mapas e através de uma pesquisa. A equipe do projeto 
usará os comentários recebidos à medida que o planejamento 
do projeto progride.

Perdeu a reunião? Seus comentários são sempre bem-
vindos. Compartilhe seus comentários aqui.

Conheça a Equipe de Projeto

Connecticut Department of Transportation Staff

Consultant Team

Richard Armstrong
Principal Engineer

Andy Fesenmeyer
Project Manager

Yolanda Antoniak
Project Engineer

Sharat Kalluri
CDM Smith
Project Manager

Jeanine Armstrong Gouin
Milone and MacBroom
Environmental Documentation 

David Sousa
CDM Smith
Community Engagement
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Agende uma Pop-Up!
O seu bairro, grupo de igreja ou organização comunitária tem 
alguma reunião em breve? Podemos trazer informações do 
projeto para você! Nossos eventos Pop-Up são projetados 
para tornar o projeto acessível a um público amplo e 
diversificado; entre em contato conosco para agendar um 
Pop-UP para seu grupo.

I84Danbury.com I-84 Danbury Project @I84Danbury

http://www.i84danbury.com/share-your-ideas
http://www.i84danbury.com/share-your-ideas
http://www.i84danbury.com/
https://www.facebook.com/I84Danbury/
https://twitter.com/@I84Danbury


Connecticut Department of Transportation
2800 Berlin Turnpike
P.O. Box 317546
Newington, CT 06131

Participe!
Participe de uma reunião
Curta-nos no Facebook: I-84 Danbury Project
Siga-nos no Twitter: @I84Danbury
Visite  I84Danbury.com e inscreva-se para 
atualizações do projeto

http://www.i84danbury.com/upcoming-meetings/
https://www.facebook.com/I84Danbury/
https://twitter.com/@I84Danbury
http://www.i84danbury.com/

