
Aeroporto Internacional Newark Liberty 
Sessão Pública de Informação e Audiência Pública Virtuais

Seção 150 do título 14 do CFR - Ruído do Aeroporto e Estudo de Planejamento 
de Compatibilidade do Solo

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO

Quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Sessão Pública de Informação
17h00 – 18h30

(Intervalo de 30 minutos)

Audiência Pública Virtual: 19h00 — 21h00

Online através da plataforma Zoom
É obrigatória a inscrição antecipada

Serviços de interpretação em espanhol, português e língua de sinais americana estão disponíveis para o workshop e 
audiência, mediante solicitação prévia. Para fazer arranjos para tais serviços, entre em contato com o Port Authority Noise 
Office em NJPART150@panynj.gov ou em (212) 435-3777 até 30 de setembro de 2021.

VIRTUAL WORKSHOP AND HEARING FORMAT

Quer obter mais informações?
Visite: http://panynjpart150.com/EWR_homepage.asp
O “Draft NCP EWR” está disponível em: 
http://panynjpart150.com/EWR_DNCP.asp

Perguntas sobre o workshop ou 
audiência?
Entre em contato com o Port Authority 
Noise Office
Email: NJPart150@panynj.gov
Ligue: 212-435-3777

Não pode participar do workshop ou 
audiência, mas deseja contribuir com sua 
opinião?
Envie um e-mail: NJPart150@panynj.gov.  
Todos os comentários devem ser postados até 15 de 
outubro de 2021.

Mediante solicitação por escrito à Autoridade 
Portuária no endereço fornecido acima, uma cópia 
impressa, CD-ROM ou unidade flash do documento 
“Draft EWR NCP” e apresentação da sessão 
de informação serão fornecidos para aqueles 
que indicarem especificamente que não têm um 
computador ou acesso à Internet.

draftewrncp.eventbrite.com

Como parte do Estudo de Planejamento de Compatibilidade de Ruído do Aeroporto em andamento (Estudo da Seção 150), a 
Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey (Autoridade Portuária) concluiu a minuta do Programa de Compatibilidade de 
Ruído (NCP) para o Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR) de acordo com aos requisitos da Seção 150 do título 14 do 
CFR. Avisamos que a minuta “Draft EWR NCP” está disponível online em: http://panynjpart150.com/EWR_DNCP.asp de 1º de 
setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.

Comentários sobre a minuta “Draft EWR NCP” por escrito devem ser enviados para: The Port Authority of New York & New Jersey, 
4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 18th Floor, New York, NY 10007, Attn: Ayo Olanipekun. Além disso, comentários 
podem ser enviados para NJPART150@panynj.gov. Todos os comentários devem ser postados até 15 de outubro de 2021.

SESSÃO PÚBLICA DE INFORMAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAIS SOBRE A MINUTA DO NCP
IInformações e oportunidades de fazer comentários sobre a minuta “Draft EWR NCP” serão disponibilizadas ao público por meio 
de duas Sessões Públicas Virtuais de Informação e uma Audiência Pública Virtual. .

Para participantes sem acesso à internet:
Se você não tiver acesso à Internet e desejar participar, 
ligue para o Escritório de Ruído da Autoridade Portuária 
pelo telefone (212) 435-3777 para se inscrever e receber 
informações de acesso à sessão de informação e 
audiência. A Audiência Pública será encerrada somente 
depois que todos os indivíduos inscritos para falar 
tiverem tido a oportunidade de falar. 

A Sessão Pública de Informação começará com uma 
apresentação que incluirá informações sobre o processo da 
Seção 150 do título 14 do CFR e detalhes sobre redução de 
ruído, uso da terra e medidas de gerenciamento do programa 
recomendadas no “Draft NCP”. Os participantes da sessão 
poderão fazer perguntas e interagir com a Equipe do Projeto.

Todos os comentários (escritos e orais) juntamente com as 
respostas dadas pela Autoridade Portuária serão incluídos 
no documento “Final NCP” e serão levados em consideração 
pela FAA (Agência de Administração da Aviação dos EUA) 
no seu processo de tomada de decisão relativo às medidas 
recomendadas pela Autoridade Portuária contidas no 
documento “Final NCP”.

Durante a Audiência Pública, o público terá a oportunidade 
de fazer comentários orais sobre o “Draft NCP”, que será 
gravado por um taquígrafo. Cada indivíduo terá o mesmo 
limite de tempo para falar, que será de 1 a 3 minutos, 
dependendo do número de indivíduos inscritos no início 
da audiência. A Audiência Pública será encerrada somente 
depois que todos os indivíduos inscritos para falar tiverem 
tido a oportunidade de falar
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