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15 de janeiro de 2019 
 
Caro Vizinho,  
 
Você está convidado a participar de uma reunião para compartilharmos informações 
sobre o trabalho planejado na comunidade de East Boston.  
 
Como parte de nossos esforços diários para fornecermos energia confiável e segura 
aos nossos usuários e à nossa comunidade, a Eversource instalará uma nova 
subestação elétrica na East Eagle Street em East Boston (a “Subestação”).  A 
subestação é parte do Projeto de Confiabilidade Mystic-East Eagle-Chelsea (o 
“Projeto”), que foi aprovado pelo Conselho de Localização de Serviços de Energia (o 
“Conselho de Localização”), e também inclui duas novas linhas de transmissão 
elétrica subterrâneas em Everett, Chelsea e East Boston.    
 
Este Projeto irá melhorar o sistema de transmissão na região da Grande Boston, 
para que nossos clientes possam continuar a ter energia elétrica confiável a fim de 
atender às suas crescentes necessidades energéticas. Ele também irá assegurar que 
a rede elétrica da área esteja em conformidade com os padrões de confiabilidade 
nacionais e regionais. 
 
Agora, a Eversource está propondo uma mudança da localização da subestação de 
aproximadamente 180 pés (60 metros) em relação ao local originalmente aprovado 
pelo Conselho de Localização.  Já que a subestação será localizada perto de sua 
propriedade, estamos empenhados em mantê-lo atualizado quanto ao progresso da 
projeto.  E, com esse objetivo, a Eversource realizará uma sessão informativa para 
fornecer à comunidade mais detalhes e fornecer um fórum onde todos poderão fazer 
perguntas e receber feedback da equipe do projeto da Eversource.    
 
A sessão informativa do Projeto de Confiabilidade Mystic-East Eagle-Chelsea será 
realizada na: 
 

Terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019 
Contamos com a sua presença entre 17h00 e 18h30. 

 
East Boston High School 

86 White Street 
East Boston, MA 02128 

 

 

 

 

 
Manter as linhas de comunicação abertas é uma parte importante do nosso trabalho 
em sua comunidade.  Contamos com a sua presença na próxima sessão informativa.  
Se você tiver dúvidas sobre o Projeto proposto, acesse o site da Eversource, ligue 
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para a Eversource Transmission Information Line (Linha de Informações sobre 
Transmissão da Eversource) pelo telefone 1-800-793-2202 ou envie um e-mail para 
TransmissionInfo@eversource.com.  
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