AVISO
A Linha Laranja da MBTA não Funcionará no
Período de 19 de agosto a 18 de setembro
PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

OPÇÕES DE TRAJETO DURANTE O PERÍODO DE INATIVIDADE DA LINHA LARANJA
TRANSPORTE GRATUITO
O serviço de transporte da Linha Laranja circulará entre Forest Hills e Back Bay/Copley e
entre Oak Grove e State/Government Center. Para deslocar-se entre o Government Center
e Copley, use a Linha Verde. O transporte gratuito passará a cada 45 segundos nos horários
de pico. Planeje bem seus horários, pois ele deve demorar mais tempo que o trajeto normal
da Linha Laranja. Todos os veículos serão adaptados para acessibilidade. Alguns ônibus
terão piso rebaixado, mas na maioria dos veículos o acesso se dará pelo elevador móvel na
parte traseira do ônibus. Mediante solicitação, serão disponibilizadas também vans com
acessibilidade para cadeirantes.
BICICLETAS
Durante o período de inatividade da Linha Laranja, serão disponibilizados gratuitamente
passes para o uso de bicicletas da rede Bluebikes válidos para 30 dias. Esse passe pode ser
utilizado gratuitamente em trajetos de até 45 minutos, sem limite para o número de viagens.
Serão providenciadas bicicletas e vagas em várias estações da rede Bluebikes. Cadastre-se
no site bluebikes.com ou no aplicativo para celular. Acesse bluebikes.com
para ver o mapa com as estações.
CARROS
Evite dirigir durante esse período, se puder. A interrupção dos serviços da Linha Laranja
deverá acarretar transtornos ao trânsito em toda a região. Ao ficar em casa, andar a pé, de
bicicleta ou usar transporte público, você libera as vias de circulação para socorristas e para
quem não tem como parar de dirigir.

Acesse boston.gov/orange-line para manter-se informado!
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OPÇÕES DE TRAJETO DURANTE O PERÍODO DE INATIVIDADE DA LINHA LARANJA
TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO
Durante o período de inatividade da Linha Laranja, as estações de transporte ferroviário
metropolitano do município de Boston ficarão disponíveis ao público geral para embarque
gratuito. Para embarcar, apresente o CharlieCard ou CharlieTicket ao cobrador. Não é
preciso ter saldo, nem adquirir bilhete múltiplo ou avulso do transporte ferroviário. Essas
condições valem também para todas as estações das zonas 1A, 1 e 2 fora do município.
Acesse mbta.com/commuter-rail para ver os mapas e horários.
Os CharlieCards serão disponibilizados gratuitamente em todas as unidades da rede de
bibliotecas públicas de Boston (BPL) e no 1º piso da Prefeitura. Acesse boston.gov/orangeline para ver a lista atualizada com os locais de distribuição gratuita do CharlieCard.
O serviço de transporte ferroviário metropolitano atenderá as seguintes estações da Linha
Laranja:
Forest Hills (para Ruggles, Back Bay e South Station)
Ruggles (para Forest Hills OU Back Bay e South Station)
Back Bay (para Ruggles e Forest Hills OU South Station)
Oak Grove (para Malden Center e North Station)
North Station (para Malden Center e Oak Grove)
As linhas Needham, Providence/Stoughton e Franklin/Foxborough atendem as estações ao
longo da linha laranja.
Para obter informações sobre acessibilidade no serviço de transporte ferroviário
metropolitano, acesse mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide.
Acesse boston.gov/orange-line para manter-se informado!

