
 
 

 
 

 
 

 Projeto de Remediação da Condor Street 
Agosto de 2019  

 
 
Caro Vizinho(a),  
 
Em julho de 2018, a Eversource comprou junto à Cidade de Boston um terreno no canto noroeste da East 
Eagle Street.  Na condição de novos proprietário do terreno e em conformidade com as regulações do 
Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts (Massachusetts Department of Environmental 
Protection - MassDEP), há uma exigência de que a Eversource teste a qualidade do solo e da água subterrânea 
e conduza a remediação (ou limpeza) do local conforme for necessário.  
 
A Eversource está pronta para começar a limpeza do local. A Eversource contratou um prestador de serviços 
terceirizado, uma empresa de remediação e construção civil, para fazer a limpeza, além de também ter 
contratado um consultor ambiental, a Tighe & Bond, Inc., para fiscalizar as atividades no local.  A remediação 
deve começar no início de agosto de 2019 e levar aproximadamente cinco meses até ser concluída. 
 
Considerando que sua propriedade se localiza nas cercanias, queremos passar todas as informações sobre o 
que esperar durante este trabalho. O pessoal trabalhará de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã às 5 da 
tarde, período no qual o uso de equipamentos como dragas, escavadoras e caminhões será necessário. O 
horário de trabalho pode se estender para além do horário acima estabelecido se as condições do local 
permitirem. Caso isso venha a ocorrer, todos serão notificados a respeito. Cabe ressaltar que esta atividade 
não indica o início das obras de construção da subestação e que o cronograma da remediação pode mudar 
devido às condições climáticas e a outras circunstâncias inesperadas.  
 
Nosso Compromisso com Você 
Nós nos comprometemos a ser bons vizinhos e fazer nosso trabalho com respeito por você e por sua 
propriedade.  Para maiores informações sobre essa obra, ligue para 1-800-793-2202, ou envie um e-mail para 
ProjectInfo@eversource.com.   
 
Obrigado. 
 

 
   

   


