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Mensagem da Presidente da Câmara
Brampton é a nona maior cidade do Canadá e a segunda com o 
crescimento mais rápido. A nossa população está entre as mais 
jovens, diversas e dinâmicas de Ontário.
A Universidade Ryerson e o Sheridan College apresentaram 
uma candidatura à Província para trazer um campo univer-
sitário estimulante e singular para Brampton.  Garantir uma 
Universidade não foi fácil, mas agora todos os benefícios 
económicos e sociais inerentes, que têm sido uma prioridade para 
o nosso Município e os nossos residentes, estão ao nosso alcance. 

Os seus representantes eleitos e respetiva equipa estão a trabalhar no sentido de 
concretizar algo verdadeiramente extraordinário para Brampton. O nosso empenho num 
investimento histórico na nossa Universidade, garante um futuro auspicioso para os nossos 
residentes, as nossas empresas e a nossa juventude.

Linda Jeffrey

Gael Miles 
905.874.2671 
gael.miles@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral:
Anjan Sohi 
905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Pat Fortini 
T: 905.874.2611 C: 416.806.0708 
pat.fortini@brampton.ca

Ingrid Jagtoo 
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

É com todo o prazer que o informo sobre as coisas extraordinárias 
que estão a acontecer no nosso Município. Brampton está num 
momento de mudança e estamos a preparar o futuro. Trânsito rápido, 
uma Universidade, um Passeio Ribeirinho (Riverwalk) na Baixa, 
Desenvolvimento Económico, um Plano Diretor de Recreação e um 
Plano Diretor de Artes e Cultura integram a agenda atual do Conselho.
A sua opinião é importante e pode dar o seu contributo partilhando 
as suas ideias para o nosso futuro auspicioso em www.brampton.
ca/future ready. Envolva-se no Plano Diretor de Artes e Cultura e 
contribua para posicionar Brampton como centro de inovação e 
oportunidades.
Enquanto o Conselho considera o seu Plano Diretor de Parques e 
Recreação, eu continuarei a defender a criação de um Centro Sénior 
na parte oriental da cidade e um processo de discussão pública 
referente ao futuro dos nossos centros recreativos para idosos em 
Bramalea.
A saúde, a segurança e a prosperidade económica da cidade 
continuam a ser a minha maior prioridade. Encorajo-o a entrar em 
contacto comigo sobre questões na sua vizinhança ou assuntos que 
tenham impacto na nossa cidade.

Espero que tenha passado um verão maravilhoso, participado em 
eventos, festivais e compartilhado tempo com amigos e família. 
Juntos, obtivemos muitos resultados positivos para os Distritos 7 e 8, 
mas ainda temos muito mais para fazer.
O meu objetivo é mantê-lo atualizado sobre as iniciativas e os 
projetos que proliferam na nossa comunidade. Comprometo-me a 
centrar-me em prioridades chave para continuar a construir uma 
infraestrutura forte e fornecer serviços válidos em Brampton. Muitos 
de vós expressaram as suas preocupações e objeções sobre as atuais 
propostas de construção de mais edifícios altos na área circundante 
a Bramalea. Quero assegurar que continuarei a defender os vossos 
interesses. 
Além disso, o Município está presentemente a avaliar todas as 
instalações recreativas existentes na área de Bramalea para satisfazer 
as necessidades dos residentes. O seu contributo regular para o 
orçamento de 2018 e o processo de tomada de decisões é importante.
É sempre um prazer reunir consigo para discutir as suas ideias ou 
participar num evento na comunidade. Contacte-me sempre que 
precisar por e-mail ou telefone.

Mensagem da Conselheira Regional Gael Miles Mensagem do Conselheiro Municipal Pat Fortini
Guardar os carrinhos do lixo 
Os carrinhos do lixo da 
Região de Peel (para lixo, 
reciclagem e matérias 
orgânicas) devem ser 
guardados no seu pátio 
lateral, no pátio das 
traseiras ou na garagem. 
No caso de moradias, 
se esse espaço não 
estiver disponível, então 
é permitido guardar 
os carrinhos no pátio 
frontal.

Denunciar um problema 
Quer informar a existência de um 
buraco? 
Uma árvore pertencente ao 
município necessita de ser podada? 
Pode denunciar problemas e 
solicitar serviços por telefone 
através do número 3-1-1 ou por 
e-mail 311@brampton.ca.   
Através do 3-1-1, a equipa de 
Assistência de Brampton irá rever, 
criar e despachar o seu pedido para 
a equipa municipal relevante.

 Conselheiro Pat Fortini    pat_fortini Gael Miles    gmiles_brampton

Respeite o Espaço 
Quando sair para fazer as 
compras natalícias ou aproveitar 
as atividades de inverno desta 
estação, evite ocupar ou estacionar 
nos lugares de estacionamento 
destinados a pessoas de mobilidade 
reduzida. Ajude a manter esses 
lugares livres para as pessoas que 
realmente necessitam deles.  

Mantenha os passeios seguros para 
todos, limpando devidamente a neve. Se 
vive numa casa com esquina, desobstrua 
a parte frontal e lateral. Se vir passeios 
obstruídos na sua rua no dia subsequente 
à queda de neve, contacte o 311 para 
alertar o Município.  

O passeio não é 
Escorrega

Novembro
Grande Festa da Abóbora

Quarta-feira, 1 de novembro
Garden Square

Desfile/Serviço do Dia do Armistício 
(Remembrance Day)  

Sábado, 11 de novembro
Ken Whillans Square 

Iluminação da Árvore 

Sexta-feira, 17 de novembro
Ken Whillans Square

Mercado de Natal 

17 - 19 de novembro
Baixa de Brampton 

Desfile do Pai Natal

Sábado, 18 de novembro
Baixa de Brampton

Dezembro
Véspera de Ano Novo 

Domingo, 31 de dezembro
Baixa de Brampton

Janeiro de 2018

Levée de Ano Novo 
Data, local a confirmar



A biblioteca Chinguacousy Branch sofre 
remodelações
Veja a renovada Chinguacousy Branch, que inclui um estúdio de 
gravação áudio, novas salas de estudo em grupo, um laboratório 
de computadores ampliado, uma segunda localização para a 
Makerspace Brampton, entre outras melhorias. A Makerspace 
Brampton promove workshops e acesso livre a Impressoras 3D 
e tecnologia avançada para apoiar a criatividade, a inovação e a 
aprendizagem no século XXI. 

Parques e recreação em Bramalea
O Município concluiu o Plano Diretor de Parques e Recreação (PRMP) 
para orientar a distribuição de parques, espaços abertos, instalações 
recreativas e desportivas nos próximos 15 anos. Este Plano inclui 
otimizar a utilização de centros comunitários mais antigos na 
vizinhança de Bramalea. A equipa está agora a avaliar os tipos de 
atividades e amenidades recreativas que a área necessita, assim 
como a melhor forma de satisfazer essas necessidades, tendo em 
consideração a idade e as condições dos edifícios existentes. O PRMP 
também recomenda que o Município ofereça um centro comunitário 
para adultos mais idosos na parte oriental. A análise está em curso, 
ainda não foram tomadas decisões. Esteja atento a oportunidades 
para dar o seu contributo à medida que o processo de planeamento 
se desenvolve.

Alargamento de entradas
Conheça as regras antes de planear alargar entradas: 

• Para estreitar ou alargar a parte da avenida (a área situada 
entre a estrada e o passeio), pode necessitar de uma autorização 
municipal.

• Para mudar a paisagem ou colocar vedações na sua propriedade, 
também pode necessitar de preencher um Pedido de Licença 
ao Município. Isto é necessário para os materiais (terra, pedra, 
cimento, relva, etc.) que serão utilizados na sua entrada.

• Deve deixar, pelo menos, 0,6 m (dois pés) de paisagem permeável 
entre a sua entrada e a linha de lote lateral.

Visite brampton.ca ou contacte os serviços de Zoneamento no 
905.874.2090 para obter detalhes. 

Patinagem ao Ar Livre
Neste inverno, aproveite o tempo frio para se deslocar a um dos 
três ringues de patinagem ao ar livre de Brampton. Patine pelo meio 
das árvores no belo Gage Park, percorra o gelo na Mount Pleasant 
Village Square, ou deslize pelo novo trilho de patinagem em forma 
de canal no Chinguacousy Park.  Pode usufruir gratuitamente de 
todos os ringues exteriores, se o tempo o permitir. Para obter as 
horas de funcionamento e atualizações sobre as condições do gelo, 
visite www.brampton.ca.

Os Conselheiros visitam o Centro Recreativo Howden. Os Conselheiros fazem uma visita à biblioteca recentemente renovada.

O Município de Brampton empenhou-se numa estratégia de 
investimento para criar umas instalações destinadas à nova 
universidade e um centro de educação, inovação e colaboração 
na baixa de Brampton. Os $50M serão distribuídos ao longo de 
10 anos por uma instalação de ensino pós-secundário e aproxi-
madamente $100M por um espaço comunitário de utilização 
conjunta, que poderá incluir uma nova biblioteca central e um 
espaço empreendedor e cultural com uma grande proximidade às 
instalações da universidade. As decisões específicas relacionadas 
com a periodicidade, o tipo de financiamento e as fontes de 
financiamento serão tomadas mais tarde. A Universidade Ryerson 
e o Sheridan College apresentarão a sua proposta final à Província 
no outono de 2017 e prevê-se que a Província anuncie os detalhes 
perto do final do ano.  

Brampton é uma cidade com muita diversidade e um crescimento 
rápido e o Conselho identificou a necessidade de ter uma visão 
de planeamento abrangente como forma de orientação à medida 
que crescemos.. Esta visão irá ajudar-nos a compreender o que 
Brampton pode ser - e será - nos próximos 25 anos e quais são os 
passos críticos a dar. Como parte desta viagem, o Município está a 
trabalhar com o visionário em matéria de urbanismo reconhecido 
internacionalmente, Larry Beasley.

Um amplo compromisso comunitário é importante para 
desenvolver esta visão. Nas últimas semanas, o Município solicitou 
a sua opinião sobre o futuro de Brampton. Para informações 
atualizadas, visite www.brampton.ca/futureready. 

Como parte do financiamento do Programa de Infraestruturas 
Comunitárias Canada 150 (Canada 150 Community Infrastructure), 
está a ser instalado novo equipamento de fitness ao ar livre ao 
longo do trilho no perímetro do Chinguacousy Park. Este novo 
equipamento oferecerá opções de corrida e fitness orientadas para 
todos os níveis de fitness para jovens (13+), seniores e pessoas 
com incapacidades. Prevê-se que o projeto esteja concluído na 
primavera de 2018.

O inverno chegará sem darmos por isso. Quando nevar, não 
estacione na rua até o sal ser espalhado ou se fazer sulcos - nem 
mesmo se tiver uma autorização válida para estacionar. O estacio-
namento bloqueia o acesso ao equipamento para limpar a neve e 
atrasa a assistência prestada a si e aos seus vizinhos. Pode receber 
uma coima ou o seu veículo pode ser rebocado por sua própria 
conta.
A prioridade das equipas de trabalho de Brampton consiste em 
limpar a parte da estrada por onde vão transitar os veículos. A 
neve só pode ser retirada para a avenida, incluindo entradas. 
Como consequência, a neve deixada no fundo das entradas 
(designada “parapeitos”) é inevitável. Nesta fase, o Município 
não limpa parapeitos, devido ao custo elevado para fornecer este 
serviço.  Para todas as informações que necessite este inverno, 
incluindo níveis de assistência, conselhos e um mapa do estado de 
desobstrução das ruas, visite www.brampton.ca/snow.

É sénior ou uma pessoa que vive com uma incapacidade permanente? 
Em caso afirmativo, o Município pode ajudar a cobrir o custo de 
contratar alguém para limpar a neve. Caso se qualifique, pode receber 
até $200 para um lote sem esquina, ou $300 para um lote com esquina 
e passeios dos dois lados (se nenhum dos dois for desobstruído pelo 
Município). Visite www.brampton.ca/snowgrant para saber mais ou 
saber como se pode candidatar.

O Município  
empenha-se 
no investimento 
na universidade

Qual é a sua 
visão para 
Brampton?

Trilhos de 
fitness

Desimpedir 
o caminho

Subsídio de 
remoção de neve 
para seniores

Quota do programa de assistência 
ActiveAssist
ActiveAssist é um programa de subvenção concebido para ajudar 
as famílias e os indivíduos com rendimentos baixos de Brampton 
a participar nos programas recreativos. A assistência é facultada 
na forma de um crédito na sua conta de $275/por pessoa, por um 
período de 12 meses. A confidencialidade é sempre mantida.
Para concorrer, preencha o Formulário de Candidatura ActiveAssist  
(disponível online ou em qualquer centro recreativo). 
Os candidatos terão que apresentar prova de residência, prova do 
rendimento familiar líquido total e prova de responsabilidade legal 
para todos os dependentes indicados na candidatura. Uma lista da 
documentação de suporte aceitável está disponível na página Web 
ActiveAssist  e no formulário de candidatura.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
brampton.ca/recreation  activeassist@brampton.ca  905.874.2313.

Centro de atividades  
totalmente acessível 
na primavera de 2018
Um centro de atividades 
totalmente acessível estará 
disponível na primavera de 
2018 na Creditview Road e no Sandalwood Parkway. Este parque de 40 
hectares (100 acres) estará totalmente acessível a pessoas com desafios 
físicos, mentais e emocionais. 
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É com todo o prazer que o informo sobre as coisas extraordinárias 
que estão a acontecer no nosso Município. Brampton está num 
momento de mudança e estamos a preparar o futuro. Trânsito rápido, 
uma Universidade, um Passeio Ribeirinho (Riverwalk) na Baixa, 
Desenvolvimento Económico, um Plano Diretor de Recreação e um 
Plano Diretor de Artes e Cultura integram a agenda atual do Conselho.
A sua opinião é importante e pode dar o seu contributo partilhando 
as suas ideias para o nosso futuro auspicioso em www.brampton.
ca/future ready. Envolva-se no Plano Diretor de Artes e Cultura e 
contribua para posicionar Brampton como centro de inovação e 
oportunidades.
Enquanto o Conselho considera o seu Plano Diretor de Parques e 
Recreação, eu continuarei a defender a criação de um Centro Sénior 
na parte oriental da cidade e um processo de discussão pública 
referente ao futuro dos nossos centros recreativos para idosos em 
Bramalea.
A saúde, a segurança e a prosperidade económica da cidade 
continuam a ser a minha maior prioridade. Encorajo-o a entrar em 
contacto comigo sobre questões na sua vizinhança ou assuntos que 
tenham impacto na nossa cidade.

Espero que tenha passado um verão maravilhoso, participado em 
eventos, festivais e compartilhado tempo com amigos e família. 
Juntos, obtivemos muitos resultados positivos para os Distritos 7 e 8, 
mas ainda temos muito mais para fazer.
O meu objetivo é mantê-lo atualizado sobre as iniciativas e os 
projetos que proliferam na nossa comunidade. Comprometo-me a 
centrar-me em prioridades chave para continuar a construir uma 
infraestrutura forte e fornecer serviços válidos em Brampton. Muitos 
de vós expressaram as suas preocupações e objeções sobre as atuais 
propostas de construção de mais edifícios altos na área circundante 
a Bramalea. Quero assegurar que continuarei a defender os vossos 
interesses. 
Além disso, o Município está presentemente a avaliar todas as 
instalações recreativas existentes na área de Bramalea para satisfazer 
as necessidades dos residentes. O seu contributo regular para o 
orçamento de 2018 e o processo de tomada de decisões é importante.
É sempre um prazer reunir consigo para discutir as suas ideias ou 
participar num evento na comunidade. Contacte-me sempre que 
precisar por e-mail ou telefone.

Mensagem da Conselheira Regional Gael Miles Mensagem do Conselheiro Municipal Pat Fortini
Guardar os carrinhos do lixo 
Os carrinhos do lixo da 
Região de Peel (para lixo, 
reciclagem e matérias 
orgânicas) devem ser 
guardados no seu pátio 
lateral, no pátio das 
traseiras ou na garagem. 
No caso de moradias, 
se esse espaço não 
estiver disponível, então 
é permitido guardar 
os carrinhos no pátio 
frontal.

Denunciar um problema 
Quer informar a existência de um 
buraco? 
Uma árvore pertencente ao 
município necessita de ser podada? 
Pode denunciar problemas e 
solicitar serviços por telefone 
através do número 3-1-1 ou por 
e-mail 311@brampton.ca.   
Através do 3-1-1, a equipa de 
Assistência de Brampton irá rever, 
criar e despachar o seu pedido para 
a equipa municipal relevante.

 Conselheiro Pat Fortini    pat_fortini Gael Miles    gmiles_brampton

Respeite o Espaço 
Quando sair para fazer as 
compras natalícias ou aproveitar 
as atividades de inverno desta 
estação, evite ocupar ou estacionar 
nos lugares de estacionamento 
destinados a pessoas de mobilidade 
reduzida. Ajude a manter esses 
lugares livres para as pessoas que 
realmente necessitam deles.  

Mantenha os passeios seguros para 
todos, limpando devidamente a neve. Se 
vive numa casa com esquina, desobstrua 
a parte frontal e lateral. Se vir passeios 
obstruídos na sua rua no dia subsequente 
à queda de neve, contacte o 311 para 
alertar o Município.  

O passeio não é 
Escorrega

Novembro
Grande Festa da Abóbora

Quarta-feira, 1 de novembro
Garden Square

Desfile/Serviço do Dia do Armistício 
(Remembrance Day)  

Sábado, 11 de novembro
Ken Whillans Square 

Iluminação da Árvore 

Sexta-feira, 17 de novembro
Ken Whillans Square

Mercado de Natal 

17 - 19 de novembro
Baixa de Brampton 

Desfile do Pai Natal

Sábado, 18 de novembro
Baixa de Brampton

Dezembro
Véspera de Ano Novo 

Domingo, 31 de dezembro
Baixa de Brampton

Janeiro de 2018

Levée de Ano Novo 
Data, local a confirmar


