ESTADO DE MASSACHUSETTS
SECRETARIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Este Aviso de Audiência Pública está disponível em idiomas alternativos (Español - Tiếng Việt -- Chinês -- Kreyòl Ayisyen -- Português -- Khmer) no seguinte site do
MassDEP: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities
Informa-se, por meio deste, que a Secretaria de Proteção Ambiental de Massachusetts
(Massachusetts Department of Environmental Protection - MassDEP), em sua autoridade nos
termos da M.G.L. c. 21A, §§ 2, 8, 16 e 28 e M.G.L. c. 111, § 2C, realizará uma audiência
pública, em conformidade com a M.G.L. Capítulo 30A, sobre novos regulamentos propostos em
310 CMR 78.00: PROIBIÇÃO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ABRANGIDOS QUE CONTENHAM DETERMINADOS RETARDANTES DE CHAMAS. O
regulamento proposto proíbe um fabricante ou revendedor de vender, oferecer ou fabricar para
venda, distribuir no comércio ou importar para o estado roupas de cama, carpetes, produtos
infantis, móveis estofados residenciais e tratamentos de janela que contenham retardantes de
chamas químicos e análogos químicos proibidos pelo regulamento.
O regulamento proposto e um documento de base estão disponíveis no seguinte site do
MassDEP: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities.
A data e hora da audiência pública são:
Terça-feira, 11 de outubro de 2022 às 14h (Horário Padrão do Leste)
Inscreva-se com antecedência para esta audiência pública no link abaixo. Após a inscrição, você
receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre a participação na audiência.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqc--orzsqHtycNHW0sbeH5KOhsmWtB58h
Participe da audiência pública em seu computador, tablet ou smartphone. Você também pode
participar ligando de seu telefone. As declarações podem ser feitas oralmente na audiência
pública, ou comentários por escrito podem ser enviados até as 17h do dia 25 de outubro de 2022.
Comentários por escrito devem ser enviados por e-mail para flame.retardants@mass.gov ou por
correio para Veronica O’Donnell, MassDEP, One Winter Street, Boston, MA 02018.
Caso deseje acomodações especiais para essas audiências, entre em contato com o Departamento
de Diversidade do MassDEP pelo número 617-292-5751. Nº do Serviço de TTY do MassRelay:
1-800-439-2370. Estas informações são disponibilizadas em formato alternativo, mediante
solicitação. O MassDEP oferece serviços de intérprete/tradução em diferentes idiomas
gratuitamente para pessoas com proficiência limitada em inglês. Caso precise de um intérprete
para participar desta reunião, serviços de tradução estão disponíveis no seguinte
link: https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.
Por ordem da Secretaria
Martin Suuberg
Comissário

