
Visão Geral do Projeto Localização do Projeto e Resumo das Melhorias

Genessee St, Essex St,  Cambridge St, 

S. Cambridge St, e Furness St.

 O Departamento de Engenharia da Cidade de

Revere e o Departamento de Obras Públicas 

identificaram a necessidade de recapeamento das 

ruas mencionadas acima. Como você sabe, a 

National Grid concluiu extensas melhorias nas 

redes de gás nos últimos anos, e também 

ocorreram extensas melhorias na rede de água da 

Cidade de Revere.

O financiamento foi garantido para o 

recapeamento final das estradas. Os limites do 

projeto de recapeamento podem ser vistos no 

mapa à direita.

Fase 1

Grande reconstrução da calçada na 

Genessee St.

Menor reconstrução da calçada na S. 

Cambridge St.

Fase 2

Todo o agrupamento de ruas mostrado 

acima será preparado para recapeamento

As ruas serão reconstruidas por appx. 2"

a superfície será reconstruída em 2-3 

semanas.

Esta fase começará aprox. dia 2 de maio.
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Genessee St, Essex St,

 Cambridge St, S. Cambridge St, 

e Furness St

Projeto de Reconstrução de Ruas e Calçadas

www.revere.org/repavingrevere

Cidade de Revere

Nosso Contato:

City of Revere 311

@Revere311

@CityofRevereMA

Querido residente -

A cidade de Revere tem o prazer de notificá- 

lo que sua rua está programada para 

reconstrução nesta primavera! À medida que 

o início da construção se aproxima, nossa 

equipe entrará em contato com um edital de 

construção contendo mais informações e um 

cronograma preciso. Enquanto isso, leia o 

panfleto a seguir para saber mais sobre esse 

projeto empolgante.

Prefeito Brian M. Arrigo

Se  inscreva para receber e-mails 

e/ou mensagem de texto sobre esse 

projeto através desse link

www.revere.org/repavingrevere.

Contato:

City of Revere 311

@Revere311

@CityofRevereMA


