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Explorando o desenvolvimento do conceito 

El equipo del proyecto está estudiando un concepto 

O Projeto Danbury I-84 está, no mo-
mento, na fase de Estudo de Conceitos. 
Durante essa fase, os engenheiros do 
Projeto, planejadores e partes interes-
sadas da comunidade avaliam diversos 
conceitos para melhorar o corredor 
Danbury I-84 e recomendar diversas 
alternativas adequadas. 

Na primavera passada, a equipe 
do Projeto Danbury I-84 começou a 
desenvolver conceitos para lidar com as 
necessidades e deficiências do corredor 
Danbury I-84. Essas necessidades e defi-
ciências foram identificadas a partir da 
coleta de dados, assim como de infor-
mações recebidas em diversas reuniões 
com partes interessadas, com o Comitê 
Consultivo de Projetos (PAC, Project 
Advisory Committee) e o público. 

Como parte do processo de desen-
volvimento desse conceito, cada 
conceito é, primeiramente, mensurado 
em comparação ao propósito geral do 
Projeto (ou seja: ele reduzirá o conges-
tionamento e melhorará a mobilidade 
de pessoas e materiais no corredor I-84 
na região da Grande Danbury?) Se um 
conceito não atender ao propósito do 
Projeto, não será considerado como 
uma potencial solução para Projeto 
Danbury I-84. 

Como parte da avaliação, a equipe 
do Projeto analisa como um conceito se 
comporta diante de diversos elementos: 

• Operações de trânsito: Um conce-
itoreduzirá o congestionamento 
emelhorará a mobilidade? 

• Geometria da rodovia: Um con-

• Construtibilidade: O conceitoé 
construível? 

• Conectividade de vias locais:Um 
conceito melhorará oacesso a vias 
locais? 

• Recursos ambientais: Umconceito 
afetará um recursoambiental 
importante? 

• Custo de construção: Qual é ocusto 
de construção previstopara um 
conceito? 

Relatório resumido dos conceitos 
planejados 
Será preparado um curto relatório para 
cada conceito. Ele resumirá os prós e os 
contras de cada conceito em relação a 
cada um dos elementos acima. Se um 
conceito atender ao propósito do Projeto 
e atender aos elementos descritos acima, 
será levado à frente para avaliação mais 
detalhada. 

Participação no projeto 
Os membros do PAC e do público terão um 
papel importante ao longo do processo 
de desenvolvimento do conceito. O PAC 
deverá compartilhar suas ideias e preocu-
pações acerca dos conceitos ao longo do 
processo de desenvolvimento. O público 
terá oportunidade de apresentar infor-
mações por meio de atualizações no site, 

ceitoatende aos padrões de nas redes sociais e nas reuniões presenci-
design? ais e/ou virtuais. O que tem por dentro 

Renovação do site do 
projeto 2 3 Destaque local: 

Matthew Cassavechia 4 Aumentamos nosso 
limite de estudo! 4 Envolva-se! 
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Renovação do site do projeto 

O I84Danbury.com foi reformulado e 
agora está mais simples e mais fácil 
de navegar! Um recurso atualizado é 
o mapa interativo do Projeto, no qual 
um visitante no site pode examinar o 
corredor I-84 e se familiarizar com o 
local do Projeto. O visitante também 
pode clicar em um ícone em cada saída 
para ver uma foto da saída. 

em um período mais curto. A página 
de Cronograma e Processo substitui o 
gráfico de Programação do Projeto que 
estava no site anteriormente. 

Além das diversas páginas novas, 
a navegação no site foi revisada 
para que as informações sejam mais 
simples e de mais fácil acesso. Isso 
significa menos cliques (ou seja, 

O objetivo é fazer 
com que você, 
visitante do site, ache 
as informações o 
mais rápido e fácil 
possível. 

Um novo recurso que vale a pena 
conferir é a página de Cronograma e 
Processo na aba “Planejamento do 
Projeto”. A página de Cronograma e 
Processo apresenta as fases do estudo 
e é um “guia” que mostra o caminho 
de conclusão do Projeto, seja para um 
projeto complexo, seja para um projeto 
simples, que podem ser implementados 

menos paginas para visitar) antes de 
chegar na informação que procura. Por 
exemplo: temos recursos consolidados 
como materiais PAC em uma só 
página, materiais de reuniões públicas 
em outra página e materiais gerais 
de “biblioteca”, como documentos 
técnicos e newsletters, em outra página 
separada.O objetivo é fazer com que 

você, que visita nosso site, encontre 
as informações o mais rápido e rápido 
possível.  

 Esperamos que você veja as 
melhorias! Acesse I84Danbury.com hoje 
para ver todas essas atualizações, dar 
feedback e saber mais sobre tudo que há 
por vir! 
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Boas-vindas ao Destaque Local, apresentando perfis 
de pessoas organizações ou locais notórios dentro Destaque local da área de estudo 

Matthew Cassavechia 
Matthew Cassavechia é paramédico na 
região de Danbury há 30 anos e passou 
os últimos 20 como Diretor de Serviços 
de Emergência Médica no Hospital de 
Danbury e no Sistema de Emergência 
Médica (EMS) de Danbury. Ele conhece 
o I-84 e a rede de vias locais e arteriais 
nosarredores como a palma da própria 
mão. 

O Sr. Cassavechia é membro do 
ComitêConsultivo do Projeto (PAC) Dan-
bury I-84desde que o grupo se formou, 
no início de2019. 

O corredor Danbury I-84 “precisa 
deum visual bem inovador”, disse o 
Sr.Cassavechia. “Não só na interestad-
ual,mas também nas vias arteriais 
queatravessam a cidade.”Isso porque 
o EMS de Danbury é responsável por 
atender com segurança às chamadas de 
assistência médica e de despachar am-
bulâncias dentro da cidade de Danbury, 
assim como por transportar pacientes 
entre o hospital de Danbury e os hos-
pitais das regiões próximas. Redes de 
vias locais e interestaduais confiáveis 
são essenciais para o fornecimento 
de serviços de emergência médica de 
qualidade. 

O Sr. Cassavechia diz que pedidos de 
confinamento em abrigos de emergên-
cia, em resposta à epidemia da covid-19 
têm aumentado a importância do I-84 
para o transporte de pacientes e supri-
mentos. Embora haja uma diminuição 
no número de pessoas que ligam para 
solicitar serviços de emergência médica, 
o Sr. Cassavechia notou um aumen-
to significativo na movimentação de 
pacientes entre os hospitais da região. O 

Matthew Cassavechia no trabalho. 

EMS de Danbury transferiu, de unidades 
periféricas ao hospital de Danbury, mui-
tos indivíduos gravemente doentes com 
covid-19. O I-84 e a Route 7 são conex-
ões vitais para essas viagens. 

Muitos anos de experiência ensina-
ram ao Sr. Cassavechia a importância 
de estar preparado. Parte disso ocorre 
devido ao trânsito e congestionamento 
do I-84. Para fazer isso, os funcionários 
do EMS de Danbury fazem escalas de 
turnos e são incentivados a entrar mais 
cedo no trabalho quando há previsão 
de muito trânsito ou condições climáti-
cas adversas. Como novos municípios 
e unidades médicas se uniram à rede 
de serviços, o número de funcionários 
também aumentou. Hoje, a diversificada 
equipe de paramédicos e técnicos de 
emergências médicas do Sr. Cassa-
vechia são representantes de muitas 
comunidades na área de cobertura dos 
serviços, que abrange as áreas ao norte, 
sul e ao oeste (inclusive as comuni-

dades de Nova Iorque). 

Acesso ao hospital fundamental para a 
resposta 
O acesso ao hospital é um dos fatores 
mais importantes para a resposta de 
emergência médica. Embora o hospital 

O Sr. Cassavechia tem o 
prazer de fazer parte do 
que ele descreve como 
um grupo “multifacetado” 
que soluciona desafios de 
mobilidade na área de 
Danbury. 

de Danbury possa ser acessado com 
relativa rapidez e facilidade a partir 
de algumas partes da cidade e região, 
chegar ao hospital a partir de outras 
partes pode ser mais desafiador dev-
ido ao congestionamento e à falta de 

CONTINUA NA PÁGINA 4 
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Nós expandimos o limite do estudo! 
As pessoas que conhecem o Projeto Danbury I-84 sabem que 
os limites do projeto original iam desde a Saída 3, no lado 
oeste de Danbury, até a Saída 8, no lado leste de Danbury. 
Depois de ponderações cuidadosas, o Departamento de 
Transporte de Connecticut (CTDOT, Connecticut Department 
of Transportation) e a equipe do Projeto concordaram que os 
limites do estudo deveriam ser expandidos para o lado oeste, 
à linha estadual de Nova Iorque. Aqui estão alguns motivos 
para essa decisão. 

O Departamento de Transporte do Estado de Nova Iorque 
(NYSDOT, New York State Department of Transportation) 
está realizando um estudo de planejamento que perpassa os 
corredores I-684 e I-84. O NYSDOT está analisando melhorias 
à intersecção I-684/I-84 em Brewster, Nova Iorque, ao leste da 
linhaestadual de Connecticut. 

Além disso, o Comitê Consultivo do Projeto (PAC) e muitas 
partes interessadas solicitaram que o estudo Danbury I-84 se 
estendesse mais para o oeste, à linha estadual de NovaIorque. 
Eles notaram que o lado oeste de Danbury está passando-
por um desenvolvimento contínuo, enquanto que a Mill Plain 
Road(US Route 1/202), paralela ao I-84 nas Saídas 1 e 3, 
estáseveramente congestionada, especialmente durante os 
horáriosde pico. 

A cor laranja destaca a seção da I-84 que agora está inclusa no projeto. 

O CTDOT e a equipe do Projeto estão coordenando e tra-
balhando com o NYSDOT, com suas agências de planejamento 
e com as partes interessadas. O CTDOT está trabalhando dil-
igentemente para coletar dados e avaliar as condições atuais 
nesse trecho de 2 milhas do corredor do estudo expandido. 
Essas tarefas complementarão o trabalho que já foi concluído 
no Estudo do Danbury I-84 sem atrasar o processo geral. 

Espere para ver alguns detalhes sobre essas novas 
informações nos próximos meses! A equipe do Projeto fará 
questão de postar as informações em I84Danbury.com. 

DESTAQUE LOCAL: MATTHEW CASSAVECHIA |  CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 3 

conexões diretas. Por esse motivo, o EMS de Danbury man-
tém uma ambulância despachada no lado oeste da cidade, 
onde a rede viária é menos direta, e também porque leva mais 
tempo para chegar ao I-84 e ao hospital de Danbury quando o 
I-84. Ainda assim, o Sr. Cassavechia acredita que o acesso ao 
hospital poderia ser melhorado para todos os usuários caso 

corredor I-84 para melhor atender à Tamarack Avenue. 
O Sr. Cassavechia tem o prazer de fazer parte do que 

ele descreve como um grupo “multifacetado” que soluciona 
desafios de mobilidade na área de Danbury. Embora sua 
perspectiva única se concentre nos serviços de emergência 
médica, ele declara com otimismo que o Projeto Danbury I-84 

Envolva-se! 

se reconsiderasse a localização das vias de acesso e saída do 

Participe de uma reunião 
Curta nossa página no Facebook: I-84 Danbury Project 
Siga-nos no Twitter: @I84Danbury 
Siga-nos no Instagram: @I84Danbury 
Acesse I84Danbury.com e se cadastre para 
receber atualizações do projeto 

resultará em uma “melhor qualidade de vida para todos nós”. 

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

