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Eventos
Junho
Junho é o Mês da Recreação
1 a 30 de Junho, Verifique junto do 
seu Centro Recreativo quais são as 
atividades

Festa da Primavera 
(Springfest)
3 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Knightsbridge 
10 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Centro Recreativo Sénior Flower City

CeleBRAMPTON
Sábado, 11 de Junho, das 11:00 às 16:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Produtores 
de Brampton
Baixa de Brampton (Sábados) 
18 de Junho a 8 de Outubro,  
das 7:00 às 13:00
Main Street e Queen Street

Mount Pleasant Village  
(Quintas-feiras) 
23 de Junho a 6 de Outubro, das 
16:00 às 20:00 
(até às 19:00 a partir de 8 de Setembro) 
Village Square em Mount Pleasant

Julho
Celebração do Dia do Canadá
Sexta-feira, 1 de Julho,  
das 12:00 às 22:00 
Chinguacousy Park

Campos de Verão
4 Julho a 2 de Setembro

Agosto
Casa Aberta aos Séniores
8 de Agosto, das 12:00 às 15:00 
Centro Recreativo Sénior Flower City 

Jogos Canadá 55+
16 a 19 de Agosto, Várias localizações

Veja as reuniões do Conselho Municipal às quartas-feiras, pelas 9:30, em direto no canal Rogers Cable.  
Visite Brampton.ca ou rogerstv.com

Martin Medeiros
905.874.2634
martin.medeiros@brampton.ca

Jeff Bowman
905.874.2603
jeff.bowman@brampton.ca

Assistente de Distrito Eleitoral
Inderpal Khaihara
905.874.5947
inderpal.khaihara@brampton.ca

Assistente de Distrito Eleitoral
Sajda Parveen
905.874.2637
sajda.parveen@brampton.ca

Jeff Bowman 
Conselheiro Municipal 
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Martin Medeiros 
Conselheiro Regional 
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Plano Estratégico

O Conselho Municipal e a equipa, em conjunto, buscam um futuro 
próspero para Brampton: ser uma cidade ligada que seja inovadora, 
inclusiva e audaz.

Aprovado pelo Conselho, em conjunto com o Orçamento 2016, o novo 
Plano Estratégico 2016-2018 define os propósitos e direção da Cidade 
com quatro prioridades estratégicas: Boa Governação, Movimentar e 
Ligar, Crescimento Inteligente, e Comunidades Fortes. Estas prioridades 
refletem o desejo coletivo do Conselho de sucesso na liderança, 
qualidade de vida e orgulho cívico. O plano orienta o orçamento anual e 
plano de trabalhos da Cidade.

Os cidadãos de Brampton merecem disfrutar de estilos de vida saudáveis 
numa cidade habitável. O Conselho Municipal e a equipa estão 
confiantes que têm a informação certa para posicionar a cidade para um 
planeamento a longo prazo bem-sucedido. Saiba mais em  
Brampton.ca/strategicplan.

Reunião Pública sobre o Orçamento 2016

Terça-feira, 13 de Setembro de 2016 das 18:30 às 20:00 
Biblioteca de Brampton, Balcão de Four Corners – 65 Queen Street East

A Sua Cidade. Os Seus Impostos. Participe.

A Cidade de Brampton começou a desenvolver o Orçamento 2017. Isto 
inclui a decisão sobre quanto dinheiro a Cidade vai necessitar para 
manter os atuais níveis de serviço e satisfazer futuras necessidades 
de infraestruturas. O Orçamento 2017 decidirá quanto será o imposto 
de propriedade, e como será gasto. Os residentes são encorajados a 
manter-se informados e a envolver-se no processo. Haverão muitas 
oportunidades para que os residentes deem a sua opinião. Visite 
Brampton.ca/budget para mais detalhes.

Jogos Canadá 55+ 2016

De 16 a 19 de Agosto, os Jogos Canadá +55 
irão trazer mais de 2000 atletas, treinadores 
e oficiais a Brampton, para participar numa 
variedade de eventos. Serão jogados mais 
de 22 desportos em centros comunitários 
e sítios de recreação, incluindo o histórico 
Chinguacousy Park, o Centro Comunitário 
Cassie Campbell, e no moderníssimo Centro 
Recreativo de Gore Meadows. Os eventos 
especiais incluem a Cerimónia de Abertura no 
Centro Powerade, entretenimento ao vivo na 
Garden Square, na Baixa de Brampton, e um 
concerto em Gage Park.

Visite c55plusgames2016.ca para 
horários, locais de desporto e mais.

Encontre respostas a estas perguntas e mais no guia 
“Obrigado Vizinho”. Levante uma cópia nos Paços do 
Concelho, ou veja-o online em Brampton.ca/bylaws

Precisam-se Voluntários!
Torne-se um embaixador da sua cidade, 
e voluntarie-se para ser parte dos Jogos 
Canadá +55. Com uma grande variedade 
de funções disponíveis (especialista em 
desporto, serviços de alimentação, hospi-
talidade e voluntários gerais dos Jogos), 
temos algo para todas as apetências, 
interesses e habilidades

Benefícios do voluntariado:

• Ligue-se – divirta-se, conheça novas 
pessoas e seja parte de uma equipa

• Aprenda e desenvolva novas 
habilidades

• Obtenha experiência no terreno 
enquanto cumpre as 40 horas de 
serviço comunitário necessárias 
para concluir o ensino secundário

Quais são as regras para estacionar na 
minha rua?

Preciso de uma cerca para a piscina do 
meu quintal?

Posso ter estas coisas na frente da 
minha casa?

Anúncio do Chanceler Inaugural da Sheridan
Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2016

Da esquerda para a direita: Dr. Jeff Zabudsky, Conselheiro de Mississauga John Kovac, MPP Amrit Mangat, Presidente de Mississauga Bonnie 
Crombie, Chanceler Designada Hazel McCallion, Presidente de Brampton Linda Jeffrey, Conselheiro Municipal de Brampton Jeff Bowman, 
Conselheiro Regional de Brampton Martin Medeiros, Conselheiro Municipal de Brampton Doug Whillans.



Mensagem da Presidente

Brampton é uma das cidades no Canadá mais diversas e em mais rápido desenvolvimento e mais de 600,000 pessoas 
têm orgulho em chamar-lhe lar. 
Os meus colegas do Conselho, bem como toda a equipa da Cidade de Brampton, estão focados em construir e manter 
uma cidade habitável, ativa, vibrante e saudável.

A visão do seu Conselho para Brampton é a de uma cidade ligada, que seja inovadora, inclusiva e audaz. Como 
equipa, todos trabalhamos juntos para levar a cidade mais adiante através das nossas prioridades estratégicas de: Boa 
Governação, Crescimento Inteligente, Movimentar e Ligar, e Comunidades Fortes.

Acredito que um forte envolvimento da comunidade é a pedra basilar da construção de uma cidade que vá de encontro 
às necessidades de um lugar jovem, bem educado e diverso, que está no limiar de muitas coisas grandes. Desde que ocupou o cargo, este Conselho 
tem estado comprometido a comunicar-se e ligar-se convosco – os nossos residentes – em muitos assuntos importantes de Brampton. Durante 
os próximos anos, a Cidade irá aproximar-se de vós acerca de muitos assuntos importantes de construção, como: O Plano Diretor de Parques e 
Recreação, envolvimento jovem, o Plano Oficial da Cidade, e claro, os nossos Orçamentos.

Todos nós no Conselho estamos expectantes por ouvir a vossa opinião, e trabalhar em conjunto para construir uma Brampton melhor.

O que há de Novo nos Transportes 
de Brampton?

Em Setembro de 2016, os Transportes de Brampton vão introduzir um 
serviço de Züm aumentado, desde o Terminal da Baixa Oeste (Downtown 
Terminal east) pela Queen Street, fazendo ligação à GO Station de 
Mount Pleasant.

Os Transportes de Brampton continuam a crescer para acompanhar o 
crescimento da cidade e as solicitações dos utilizadores. Transportaram 
mais de 21 milhões de passageiros em 2015, um aumento de 3,7% em 
relação ao ano anterior.

Os Transportes de Brampton oferecem aos seus clientes uma frota que 
é 98% acessível, melhorias continuadas de serviços e a conveniência 
do cartão PRESTO. Os utilizadores podem aceder à informação sobre 
o próximo autocarro através do Next Ride – um serviço que dá 
informações em tempo real via SMS, e-mail e um site móvel. Para saber 
mais, visite bramptontransit.com e clique em Next Ride.

Para se manter atualizado sobre as melhorias de serviço e outros 
projetos, inscreva-se na nova e-newsletter dos Transportes de Brampton 
em bramptontransit.com.

Porquê planear?

Um Plano Oficial serve como guia para o modo no qual uma 
comunidade cresce e se desenvolve. Guia tudo, desde as habitações 
a construir, à localização dos centros recreativos e como você se 
movimenta na cidade. Novos negócios, parques e estradas – todos estes 
são guiados pelo Plano Oficial. O governo provincial requer de nós que 
atualizemos o nosso Plano Oficial regularmente. É uma oportunidade de 
assegurar que o plano reflete as necessidades da nossa comunidade.

Estamos a rever o nosso Plano Oficial neste momento, e queremos ouvi-lo. 
Esta é a sua cidade. Tenha uma palavra a dizer no seu futuro. Para saber 
mais sobre o Plano Oficial e como pode envolver-se, visite  
Brampton.ca/opreview ou envie um e-mail para  
opreview@brampton.ca.

Anexos
Os anexos são permitidos em moradias independentes, semi-inde-
pendentes e casas de cidade em Brampton, sujeitas a requisitos e 
restrições de zoneamento. De modo a que sejam legais, os anexos 
devem estar registados junto da Cidade de Brampton. Um anexo é uma 
unidade residencial autónoma 
localizada numa casa. Pode 
ser qualquer parte da casa, 
incluindo a cave.

Registar um anexo é um 
processo único, para tornar 
a moradia segura para os 
residentes de ambas as 
unidades. Para ser legal, um 
anexo deve estar registado 
junto da Cidade de Brampton e 
cumprir os seguintes requerimentos gerais:

• Cumprir o Regulamento de Zoneamento
• Cumprir o Código de Construção e de Incêndios
• Cumprimento com a Autoridade de Segurança Elétrica (Eletrical 

Safety Authority)
• Verificação do seguro do proprietário
• Pagamento de todas as taxas necessárias

Para saber mais, visite brampton.ca/secondunits.

Pode também ver os anexos com os 
nomes de:

• Apartamentos de cave
• Moradia de duas unidades
• “Granny flats”
• “In-law suites”
• Apartamentos acessórios
• Suites/unidades secundárias

Lar Cristão Holland (Holland Christian Homes) 
Cerimónia de içar da Bandeira/Celebração da Amizade 
Holanda-Canadá com Botões de Túlipas
Quinta-feira, 5 de Maio de 2016

Da esquerda para a direita:
Anne van Leeuwen – Cônsul-General dos Países Baixos,
Elisabeth Witmer – Fundadora do Mês da Herança Holandesa
Jeff Bowman – Conselheiro Municipal de Brampton City Councillor
Ken Rawlins – CEO do Lar Cristão Holland - Holland Christian Homes
Linda Jeffrey – Presidente da Cidade de Brampton
Keith Ambtman – Presidente do Conselho Diretivo do Lar Cristão 
Holland - Holland Christian Homes
Martin van Denzen – produtor e apresentador da Dutch Touch Radio
Martin Medeiros – Conselheiro Regional de Brampton 

Carabram: Festival Multicultural da Amizade 
de Brampton — 8 a 10 de Julho de 2016

Carabram celebra a cultura diversa de Brampton através da música, 
dança, comida, arte e contadores de histórias. 

Visite carabram.org/ para mais informações.

Mexa-se!

Ciclismo, dança ou natação – há muitas maneiras de se manter saudável 
e atvo em Brampton! Registe-se hoje em Brampton.ca

Trilhos e parques
Brampton conta com cinco trilhos principais e mais de 24 km² de 
terreno de parque – caminhar, correr e pedalar são formas divertidas 
e saudáveis de se movimentar na cidade. Dê uma olhada ao mapa de 
Trilhos e Caminhos de Brampton online, ou nas instalações da Cidade, 
para guiá-lo no seu caminho.

Programas de fitness
As inscrições no fitness da Cidade de Brampton incluem um acesso 
ilimitado e por toda a cidade a aulas de fitness, salas de pesos, pistas, 
piscinas e parques de patinagem públicos, shinny, squash e raquetebol. 
Há programas e instalações disponíveis para todas as idades e níveis de 
desenvolvimento. Mantenha-se ativo, viva saudável e disfrute da vida!

Swim to Survive 14+
Brampton é o primeiro município do Canadá a oferecer o programa 
Nadar para Sobreviver (Swim to Survive), da Sociedade Salva-Vidas, aos 
adultos. O programa Swim to Survive é GRÁTIS e pode ajudar a salvar 
vidas ao ensinar as técnicas necessárias para sobreviver a uma queda 
na água. O Swim to Survive +14 está disponível para adolescentes e 
adultos em centros recreativos por toda a cidade.



Mensagem da Presidente

Brampton é uma das cidades no Canadá mais diversas e em mais rápido desenvolvimento e mais de 600,000 pessoas 
têm orgulho em chamar-lhe lar. 
Os meus colegas do Conselho, bem como toda a equipa da Cidade de Brampton, estão focados em construir e manter 
uma cidade habitável, ativa, vibrante e saudável.

A visão do seu Conselho para Brampton é a de uma cidade ligada, que seja inovadora, inclusiva e audaz. Como 
equipa, todos trabalhamos juntos para levar a cidade mais adiante através das nossas prioridades estratégicas de: Boa 
Governação, Crescimento Inteligente, Movimentar e Ligar, e Comunidades Fortes.

Acredito que um forte envolvimento da comunidade é a pedra basilar da construção de uma cidade que vá de encontro 
às necessidades de um lugar jovem, bem educado e diverso, que está no limiar de muitas coisas grandes. Desde que ocupou o cargo, este Conselho 
tem estado comprometido a comunicar-se e ligar-se convosco – os nossos residentes – em muitos assuntos importantes de Brampton. Durante 
os próximos anos, a Cidade irá aproximar-se de vós acerca de muitos assuntos importantes de construção, como: O Plano Diretor de Parques e 
Recreação, envolvimento jovem, o Plano Oficial da Cidade, e claro, os nossos Orçamentos.

Todos nós no Conselho estamos expectantes por ouvir a vossa opinião, e trabalhar em conjunto para construir uma Brampton melhor.

O que há de Novo nos Transportes 
de Brampton?

Em Setembro de 2016, os Transportes de Brampton vão introduzir um 
serviço de Züm aumentado, desde o Terminal da Baixa Oeste (Downtown 
Terminal east) pela Queen Street, fazendo ligação à GO Station de 
Mount Pleasant.

Os Transportes de Brampton continuam a crescer para acompanhar o 
crescimento da cidade e as solicitações dos utilizadores. Transportaram 
mais de 21 milhões de passageiros em 2015, um aumento de 3,7% em 
relação ao ano anterior.

Os Transportes de Brampton oferecem aos seus clientes uma frota que 
é 98% acessível, melhorias continuadas de serviços e a conveniência 
do cartão PRESTO. Os utilizadores podem aceder à informação sobre 
o próximo autocarro através do Next Ride – um serviço que dá 
informações em tempo real via SMS, e-mail e um site móvel. Para saber 
mais, visite bramptontransit.com e clique em Next Ride.

Para se manter atualizado sobre as melhorias de serviço e outros 
projetos, inscreva-se na nova e-newsletter dos Transportes de Brampton 
em bramptontransit.com.

Porquê planear?

Um Plano Oficial serve como guia para o modo no qual uma 
comunidade cresce e se desenvolve. Guia tudo, desde as habitações 
a construir, à localização dos centros recreativos e como você se 
movimenta na cidade. Novos negócios, parques e estradas – todos estes 
são guiados pelo Plano Oficial. O governo provincial requer de nós que 
atualizemos o nosso Plano Oficial regularmente. É uma oportunidade de 
assegurar que o plano reflete as necessidades da nossa comunidade.

Estamos a rever o nosso Plano Oficial neste momento, e queremos ouvi-lo. 
Esta é a sua cidade. Tenha uma palavra a dizer no seu futuro. Para saber 
mais sobre o Plano Oficial e como pode envolver-se, visite  
Brampton.ca/opreview ou envie um e-mail para  
opreview@brampton.ca.

Anexos
Os anexos são permitidos em moradias independentes, semi-inde-
pendentes e casas de cidade em Brampton, sujeitas a requisitos e 
restrições de zoneamento. De modo a que sejam legais, os anexos 
devem estar registados junto da Cidade de Brampton. Um anexo é uma 
unidade residencial autónoma 
localizada numa casa. Pode 
ser qualquer parte da casa, 
incluindo a cave.

Registar um anexo é um 
processo único, para tornar 
a moradia segura para os 
residentes de ambas as 
unidades. Para ser legal, um 
anexo deve estar registado 
junto da Cidade de Brampton e 
cumprir os seguintes requerimentos gerais:

• Cumprir o Regulamento de Zoneamento
• Cumprir o Código de Construção e de Incêndios
• Cumprimento com a Autoridade de Segurança Elétrica (Eletrical 

Safety Authority)
• Verificação do seguro do proprietário
• Pagamento de todas as taxas necessárias

Para saber mais, visite brampton.ca/secondunits.

Pode também ver os anexos com os 
nomes de:

• Apartamentos de cave
• Moradia de duas unidades
• “Granny flats”
• “In-law suites”
• Apartamentos acessórios
• Suites/unidades secundárias

Lar Cristão Holland (Holland Christian Homes) 
Cerimónia de içar da Bandeira/Celebração da Amizade 
Holanda-Canadá com Botões de Túlipas
Quinta-feira, 5 de Maio de 2016

Da esquerda para a direita:
Anne van Leeuwen – Cônsul-General dos Países Baixos,
Elisabeth Witmer – Fundadora do Mês da Herança Holandesa
Jeff Bowman – Conselheiro Municipal de Brampton City Councillor
Ken Rawlins – CEO do Lar Cristão Holland - Holland Christian Homes
Linda Jeffrey – Presidente da Cidade de Brampton
Keith Ambtman – Presidente do Conselho Diretivo do Lar Cristão 
Holland - Holland Christian Homes
Martin van Denzen – produtor e apresentador da Dutch Touch Radio
Martin Medeiros – Conselheiro Regional de Brampton 

Carabram: Festival Multicultural da Amizade 
de Brampton — 8 a 10 de Julho de 2016

Carabram celebra a cultura diversa de Brampton através da música, 
dança, comida, arte e contadores de histórias. 

Visite carabram.org/ para mais informações.

Mexa-se!

Ciclismo, dança ou natação – há muitas maneiras de se manter saudável 
e atvo em Brampton! Registe-se hoje em Brampton.ca

Trilhos e parques
Brampton conta com cinco trilhos principais e mais de 24 km² de 
terreno de parque – caminhar, correr e pedalar são formas divertidas 
e saudáveis de se movimentar na cidade. Dê uma olhada ao mapa de 
Trilhos e Caminhos de Brampton online, ou nas instalações da Cidade, 
para guiá-lo no seu caminho.

Programas de fitness
As inscrições no fitness da Cidade de Brampton incluem um acesso 
ilimitado e por toda a cidade a aulas de fitness, salas de pesos, pistas, 
piscinas e parques de patinagem públicos, shinny, squash e raquetebol. 
Há programas e instalações disponíveis para todas as idades e níveis de 
desenvolvimento. Mantenha-se ativo, viva saudável e disfrute da vida!

Swim to Survive 14+
Brampton é o primeiro município do Canadá a oferecer o programa 
Nadar para Sobreviver (Swim to Survive), da Sociedade Salva-Vidas, aos 
adultos. O programa Swim to Survive é GRÁTIS e pode ajudar a salvar 
vidas ao ensinar as técnicas necessárias para sobreviver a uma queda 
na água. O Swim to Survive +14 está disponível para adolescentes e 
adultos em centros recreativos por toda a cidade.



UpdateC O M M U N I T Y

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

Eventos
Junho
Junho é o Mês da Recreação
1 a 30 de Junho, Verifique junto do 
seu Centro Recreativo quais são as 
atividades

Festa da Primavera 
(Springfest)
3 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Knightsbridge 
10 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Centro Recreativo Sénior Flower City

CeleBRAMPTON
Sábado, 11 de Junho, das 11:00 às 16:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Produtores 
de Brampton
Baixa de Brampton (Sábados) 
18 de Junho a 8 de Outubro,  
das 7:00 às 13:00
Main Street e Queen Street

Mount Pleasant Village  
(Quintas-feiras) 
23 de Junho a 6 de Outubro, das 
16:00 às 20:00 
(até às 19:00 a partir de 8 de Setembro) 
Village Square em Mount Pleasant

Julho
Celebração do Dia do Canadá
Sexta-feira, 1 de Julho,  
das 12:00 às 22:00 
Chinguacousy Park

Campos de Verão
4 Julho a 2 de Setembro

Agosto
Casa Aberta aos Séniores
8 de Agosto, das 12:00 às 15:00 
Centro Recreativo Sénior Flower City 

Jogos Canadá 55+
16 a 19 de Agosto, Várias localizações

Veja as reuniões do Conselho Municipal às quartas-feiras, pelas 9:30, em direto no canal Rogers Cable.  
Visite Brampton.ca ou rogerstv.com

Martin Medeiros
905.874.2634
martin.medeiros@brampton.ca

Jeff Bowman
905.874.2603
jeff.bowman@brampton.ca

Assistente de Distrito Eleitoral
Inderpal Khaihara
905.874.5947
inderpal.khaihara@brampton.ca

Assistente de Distrito Eleitoral
Sajda Parveen
905.874.2637
sajda.parveen@brampton.ca

Jeff Bowman 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 3 e 4

Martin Medeiros 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 3 e 4

Plano Estratégico

O Conselho Municipal e a equipa, em conjunto, buscam um futuro 
próspero para Brampton: ser uma cidade ligada que seja inovadora, 
inclusiva e audaz.

Aprovado pelo Conselho, em conjunto com o Orçamento 2016, o novo 
Plano Estratégico 2016-2018 define os propósitos e direção da Cidade 
com quatro prioridades estratégicas: Boa Governação, Movimentar e 
Ligar, Crescimento Inteligente, e Comunidades Fortes. Estas prioridades 
refletem o desejo coletivo do Conselho de sucesso na liderança, 
qualidade de vida e orgulho cívico. O plano orienta o orçamento anual e 
plano de trabalhos da Cidade.

Os cidadãos de Brampton merecem disfrutar de estilos de vida saudáveis 
numa cidade habitável. O Conselho Municipal e a equipa estão 
confiantes que têm a informação certa para posicionar a cidade para um 
planeamento a longo prazo bem-sucedido. Saiba mais em  
Brampton.ca/strategicplan.

Reunião Pública sobre o Orçamento 2016

Terça-feira, 13 de Setembro de 2016 das 18:30 às 20:00 
Biblioteca de Brampton, Balcão de Four Corners – 65 Queen Street East

A Sua Cidade. Os Seus Impostos. Participe.

A Cidade de Brampton começou a desenvolver o Orçamento 2017. Isto 
inclui a decisão sobre quanto dinheiro a Cidade vai necessitar para 
manter os atuais níveis de serviço e satisfazer futuras necessidades 
de infraestruturas. O Orçamento 2017 decidirá quanto será o imposto 
de propriedade, e como será gasto. Os residentes são encorajados a 
manter-se informados e a envolver-se no processo. Haverão muitas 
oportunidades para que os residentes deem a sua opinião. Visite 
Brampton.ca/budget para mais detalhes.

Jogos Canadá 55+ 2016

De 16 a 19 de Agosto, os Jogos Canadá +55 
irão trazer mais de 2000 atletas, treinadores 
e oficiais a Brampton, para participar numa 
variedade de eventos. Serão jogados mais 
de 22 desportos em centros comunitários 
e sítios de recreação, incluindo o histórico 
Chinguacousy Park, o Centro Comunitário 
Cassie Campbell, e no moderníssimo Centro 
Recreativo de Gore Meadows. Os eventos 
especiais incluem a Cerimónia de Abertura no 
Centro Powerade, entretenimento ao vivo na 
Garden Square, na Baixa de Brampton, e um 
concerto em Gage Park.

Visite c55plusgames2016.ca para 
horários, locais de desporto e mais.

Encontre respostas a estas perguntas e mais no guia 
“Obrigado Vizinho”. Levante uma cópia nos Paços do 
Concelho, ou veja-o online em Brampton.ca/bylaws

Precisam-se Voluntários!
Torne-se um embaixador da sua cidade, 
e voluntarie-se para ser parte dos Jogos 
Canadá +55. Com uma grande variedade 
de funções disponíveis (especialista em 
desporto, serviços de alimentação, hospi-
talidade e voluntários gerais dos Jogos), 
temos algo para todas as apetências, 
interesses e habilidades

Benefícios do voluntariado:

• Ligue-se – divirta-se, conheça novas 
pessoas e seja parte de uma equipa

• Aprenda e desenvolva novas 
habilidades

• Obtenha experiência no terreno 
enquanto cumpre as 40 horas de 
serviço comunitário necessárias 
para concluir o ensino secundário

Quais são as regras para estacionar na 
minha rua?

Preciso de uma cerca para a piscina do 
meu quintal?

Posso ter estas coisas na frente da 
minha casa?

Anúncio do Chanceler Inaugural da Sheridan
Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2016

Da esquerda para a direita: Dr. Jeff Zabudsky, Conselheiro de Mississauga John Kovac, MPP Amrit Mangat, Presidente de Mississauga Bonnie 
Crombie, Chanceler Designada Hazel McCallion, Presidente de Brampton Linda Jeffrey, Conselheiro Municipal de Brampton Jeff Bowman, 
Conselheiro Regional de Brampton Martin Medeiros, Conselheiro Municipal de Brampton Doug Whillans.


