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Eventos
Junho 
CeleBrampton
Sábado, 10 de Junho, a partir das 11:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Produtores de 
Brampton
Sábados, 17 de Junho – 7 de Outubro 
Das 7:00 às 13:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Mount Pleasant
Quintas-feiras, 22 de Junho – 5 de Outubro  
Das 17:00 às 21:00

Julho
Celebrar o Dia do Canadá em 
Brampton
Sábado, 1 de Julho, das 12:00 às 22:00 
Chinguacousy Park

Setembro
Sessão Aberta Abrigo para Animais 
e Adopt-a-thon
Sábado, 16 de Setembro 
475 Chrysler Drive

Dias de Cultura
Sexta-feira, 29 de Setembro – Domingo, 1 
de Outubro 
Vários locais

Passeio da Fama das Artes de 
Brampton
Sábado, 30 de Setembro 
Garden Square

Brampton Portas Abertas
Sábado, 30 de Setembro 
Vários locais

Outubro
Mercado das Colheitas da Baixa
Sábados, 14 de Outubro - 4 de Novembro 
Das 9:00 às 13:00 
Baixa de Brampton
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As reuniões do Conselho Municipal realizam-se alternadamente às Quartas-feiras às 9:30. Para mais detalhes, visite brampton.ca.

Jeff Bowman 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 3 e 4

Martin Medeiros 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 3 e 4

Uma série de iniciativas significativas está a reforçar a 
posição de Brampton como um grande lugar para viver, 
trabalhar e divertir-se. Recentemente, a Província revelou 
que a Universidade Ryerson, em parceria com o Sheridan 
College, apresentou uma candidatura para implementar 
um novo estabelecimento em Brampton. Na área dos 
transportes, a parceria e a colaboração provincial para 
implementar o Serviço GO Ida e Volta o Dia Todo (Two-Way 
All-Day GO Service) vai trazer uma melhor conetividade 
para Brampton. Estes melhoramentos, juntamente com a 
reabertura do Centro Peel Memorial para Saúde e Bem-Estar 
Integrados em Fevereiro de 2017 a promover um sistema 
de transportes ativo e novas ligações regionais de trânsito 
apoiam a intensificação urbana em Brampton. 

O Conselho Municipal e a sua equipa continuarão a garantir 
que Brampton se modernize e avance com a responsabi-
lidade e a transparência que os contribuintes merecem, 
assegurando que a Cidade investe sensatamente nas suas 
necessidades e prioridades imediatas e a longo prazo. 
Estamos sempre recetivos às suas ideias e ao seu contributo 
e estamos sempre prontos a dialogar consigo.

Trabalhar para uma cidade amiga da bicicleta

A cidade de Brampton trabalha no sentido de construir uma cidade amiga da bicicleta e os seus esforços 
foram reconhecidos com a categoria Bronze nos prémios Comunidade Amiga da Bicicleta (Bicycle-Friendly 
Community) anunciados pela Coligação de Ciclismo Partilhar a Estrada (Share the Road Cycling Coalition) 
nos prémios da Cimeira da Bicicleta de Ontário (Ontario Bike Summit) este ano.

Caminhar e andar de bicicleta em Brampton de forma mais facilitada constitui um apoio à visão do 
Plano Estratégico para uma cidade conectada que seja inovadora, inclusiva e ousada e é um elemento 
fundamental na construção de comunidades plenas. A Cidade assumiu compromissos e investimentos 
importantes para construir uma comunidade amiga da bicicleta e promover a prática do ciclismo como 
um meio seguro, saudável e divertido de recreação e transporte. Estes incluem implementar a Comissão 
Consultiva de Ciclismo de Brampton (Brampton Cycling Advisory Committee), o Plano Diretor de Transporte 
Ativo e viagens comunitárias com passeios de bicicleta para explorar Brampton e estabelecer ligações com 
outros ciclistas.

Mensagem dos Conselheiros

Martin Medeiros 
905.874.2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 3 e 4:
Priya Gandhi 
905.874.5947 
priya.gandhi@brampton.ca

Jeff Bowman 
905.874.2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905.874.2637 
sajda.parveen@brampton.ca

Replantar os vales de Brampton  

O programa de naturalização dos solos dos vales foi concebido para repor as comunidades 
vegetais nativas em áreas que foram despojadas de vegetação devido a práticas agrícolas e 
desenvolvimento no passado.  
Nos últimos 15 anos, a Cidade plantou 160 hectares de solo nos vales com 30 000 árvores, 
250 000 arbustos e 150 000 flores silvestres. 
O programa continua este ano, à medida que as equipas da Cidade plantam 1300 árvores 
e 10 000 arbustos em Apple Valley Way, Laurelcrest Park e Gardenbrooke Trail - uma área 
total de 17 hectares.
Este programa está a melhorar consideravelmente a ecologia nos vales de Brampton ao 
introduzir um novo habitat da vida selvagem e ao melhorar o habitat fluvial das espécies 
piscícolas. Também tem benefícios fiscais, uma vez que transforma os vales num destino 
mais agradável para caminhantes, naturalistas e grupos comunitários.

Mensagem da Presidente
Brampton tem muitas razões para estar entusiasmada. A 
nossa Cidade é a 9ª maior cidade do Canadá e a segunda 
com o crescimento mais rápido. Somos um centro de inovação 
emergente no Super Corredor da Inovação da Região Toronto-
Brampton-Waterloo, o segundo maior aglomerado de alta 
tecnologia na América do Norte.  O nosso Conselho está 
centrado na construção de uma cidade pronta para o futuro e 
aprovou recentemente o nosso Plano Estratégico 2016-2018. O 
novo plano ajudará a impulsionar Brampton como uma cidade 
conectada que é inovadora, inclusiva e ousada, focando-se em 
seis prioridades:

visão de planeamento, parcerias na área da saúde, universidade, ligações regionais, centros 
urbanos e passeio ribeirinho (Riverwalk). 

O que realmente nos distingue são as nossas pessoas; temos uma população jovem, 
diversificada e extremamente culta que procura desempenhar um papel na cena provincial, 
nacional e internacional. Estamos a trabalhar em equipa para realizar todo o potencial 
da nossa Cidade e esperamos receber mais opiniões de residentes como você. Uma 
comunidade forte requer uma cidadania ativa e os seus Conselheiros locais aguardam a sua 
opinião e as suas sugestões - participe no seu governo local, na sua comunidade local e nas 
suas questões locais. Estamos à beira de algo grandioso em Brampton e, juntos, podemos 
promover a mudança necessária para que a nossa Cidade progrida.

Linda Jeffrey

Câmara Municipal
Terça feira, 13 de Junho de 2017
Das 18:00 às 20:00
Biblioteca Four Corners,  
65 Queen Street East, Brampton

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman Conselheiro Municipal   

 Councillorjeff

O Conselheiro Medeiros, a MP Sonia Sidhu e o Conselheiro Bowman assistem a 
um evento da Holland Christian Homes.

O Conselheiro Medeiros, a presidente Linda Jeffrey, o Conselheiro Palleschi e o 
Conselheiro Bowman no 50ª aniversário da Brampton Canadettes Girls Hockey 
Association.



Cartões de trajeto Brampton Transit
A Brampton Transit planeia eliminar os cartões de trajeto devido 
ao crescimento significativo de serviços e à frequência acrescida de 
mudanças nos trajetos dos autocarros. A partir de Setembro de 2017, 
as versões PDF dos cartões de trajeto estarão disponíveis online, mas 
já não serão impressas. Em Setembro de 2018, as versões PDF dos 
cartões de trajeto serão eliminadas, apenas os mapas de trajetos e 
guias de frequência estarão disponíveis online.

A Brampton Transit oferece uma série de ferramentas a aceder a 
informações de horários que seja mais precisa e fiável do que os 
cartões de trajeto. Estas incluem: Next Ride, Triplinx e o Centro de 
Contacto para Clientes Brampton Transit (Brampton Transit Customer 
Contact Centre) em 905.874.2999. Os residentes podem visitar  
www.bramptontransit.com e clicar na página Planear a sua 
Viagem para mais informações sobre estes serviços.

Sessão Aberta  
Centro Recreativo 
Sénior Flower City

14 de Agosto, das 12:00 
às 15:00

Visite-nos e experimente 
uma variedade de programas 
oferecidos no nosso centro. 
Faça uma visita, observe ou 
participe em demonstrações 
de programas e conheça os 
monitores. A entrada é livre e 
serão disponibilizados refrescos 
e prémios. Traga um amigo!

8870 McLaughlin Road em Queen Street. 905.874.3500

Melhoramentos nos trilhos e áreas de lazer

Através do apoio do Programa 150 Infraestruturas Comunitárias Canadá 
(Canada 150 Community Infrastructure Program), a Cidade está a fazer 
melhoramentos numa série de áreas de lazer e trilhos em Brampton. 

Os melhoramentos nos Distritos 3 e 4 incluem:

• O equipamento nas áreas de lazer Ridgehill Park, Lloyd Sanderson 
Park e Tumbleweed Parkette será substituído, com vista a melhorar a 
acessibilidade dos espaços e estruturas lúdicos ao ar livre.  

• Algumas secções do Caruso Park, Bach Park, Hartford Way e Banting  
Park serão modernizadas para facilitar o acesso a peões e ciclistas. 

Para uma lista completa das áreas de lazer e trilhos suscetíveis de 
melhoramentos, visite www.brampton.ca/parks

Plano O�cial

Plano Diretor
Ambiental

Plano Diretor
de Parques e
Recreação

Plano Diretor
Queen Street
Transit

Serve de guia para tudo desde desenvolvimento de 
habitação a transportes e mais. O compromisso público 
começa no Outono.

Plano de 10 anos para uma Brampton mais saudável, 
resiliente e habitável. O plano Crescimento Sustentável 
de Brampton (Brampton Grow Green) serve de guia 
para a sustentabilidade ambiental.

Plano de 15 anos para melhorar e desenvolver parques, 
instalações e programas recreativos. Oportunidades para 
uma vida saudável acessíveis a todos. A contribuição do 
público é importante quando o plano for finalizado neste 
Outono.

Plano de 30 anos para melhorar os transportes no 
corredor Queen Street (McLaughlin Rd. a Regional Rd. 50). 
Transportes rápidos em autocarro ou metropolitano ligeiro 
ou uma combinação dos dois. Consulta pública em 2017.

Estratégia para construir uma rede interligada para peões e 
ciclistas. Encorajar o ciclismo como meio viável de viajar em 
trabalho e lazer. O público pode contribuir com opiniões 
através do formulário online. 

brampton.ca/opreview

brampton.ca/ecopledge

brampton.ca/prmp

brampton.ca/QSTMP

brampton.ca/atmp

Plano Diretor de 
Transportes Ativos

vente au détail logement emploi espace ouvert croissance urban
design

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets

Planear o futuro de Brampton
Para uma cidade com aproximadamente 600 000 pessoas, é necessário um planeamento contínuo e abrangente. Se já ouviu falar dos planos 
diretores da Cidade, mas não sabe em que consistem, apresentamos aqui um guia rápido.

Autocarros elétricos em Brampton na Primavera de 2018 
Aproximadamente 10 autocarros elétricos a bateria e quatro 
estações elétricas de carregamento aéreo de alta potência estão a 
vir para Brampton. Estes novos autocarros 100 por cento elétricos a 
bateria serão lançados em dois trajetos existentes em Brampton, 23 
Sandalwood e 26 Mount Pleasant, com novas estações de carregamento 
aéreo no terminal de Mount Pleasant Village, na estação Queen Street/ 
Highway 50 Züm e na Sandalwood Transit Facility.  

Os autocarros totalmente elétricos estarão nas ruas de Brampton o mais 
tardar na Primavera de 2018. 

Uma melhor compreensão da tecnologia subjacente aos autocarros 
elétricos a bateria ajudará a preparar Brampton Transit para satisfazer a 
procura futura em termos de crescimento, enquanto reduz os custos de 
combustível e as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE).  

Universidade para Brampton
O processo para trazer uma universidade para Brampton continua a 
avançar. Recentemente, a Província revelou que a Universidade Ryerson, 
em parceria com o Sheridan College, apresentou uma candidatura 
para implementar um novo estabelecimento em Brampton. A Província 
trabalhará com Ryerson e os seus parceiros durante os próximos meses 
para refinar esta proposta. É com entusiasmo que a Cidade prossegue 
as suas discussões com a Universidade Ryerson, a Província e todas 
as partes interessadas para desenvolver um centro único que combine 
educação com inovação e colaboração - algo para além do campo 
universitário tradicional. Ainda estamos na fase inicial. Fique atento a 
mais detalhes. 

Como poderá uma universidade beneficiar Brampton?  
Qualquer cidade de classe mundial bem-sucedida necessita de uma 
força de trabalho talentosa que a ajude a crescer e prosperar. A presença 
de uma universidade em Brampton assegurará que os nossos residentes 
tenham opções para uma educação superior aqui em casa. 

Considere isto: o custo de um grau universitário é um investimento 
significativo para os estudantes e as famílias. Aproximadamente metade 
dos estudantes de Ontário vivem em casa enquanto frequentam o 
ensino universitário. Para os estudantes de Brampton a tempo inteiro 
que frequentam uma universidade em outros locais GTA, os custos de 
transportes podem ascender a aproximadamente $1,700 por ano. O 
custo poderia ser reduzido para metade se os estudantes tivessem a 
oportunidade de frequentar a universidade em Brampton.

Lista de controlo da 
segurança contra incêndio 

 Instale detetores de fumo e monóxido de carbono - É DE 
LEI

Substitua pilhas e teste os detetores mensalmente.

 Inspecione visualmente os cabos e tomadas elétricos.

Substitua cabos desgastados ou danificados. Peça a um eletricista 
autorizado para reparar tomadas soltas.

 Limpe o entulho, uma garagem limpa é uma garagem 
mais segura.

 Retire as folhas das calhas com cuidado.

Use uma escada robusta e luvas de borracha. Trabalhe em pares para 
garantir a segurança.

 Limpe e verifique os BBQ (churrascos).

Limpe os queimadores e tubos. Teste se há fugas com uma solução  
50/50 de água/sabão.

 Nunca cozinhe com queimadores de propano ou 
churrascos na garagem ou em casa. 

 Guarde o combustível e outros elementos inflamáveis de 
forma segura.

Mantenha-os numa cabana afastada da luz solar e das fontes de calor. 
Não guarde mais do que 30 L de gasolina numa garagem anexa.

 Certifique-se de que o número da sua porta é visível da 
estrada 
Remova os números do lote e quaisquer ramos que estejam à frente  
da casa.

A sua casa, a sua rua 
Existe uma série de estatutos da Cidade que ajuda a manter Brampton 
apelativa, habitável e segura. Apresentamos algumas dicas que o podem 
orientar este Verão:

• Cuide do seu relvado, aparando a relva a uma altura de 20 cm (8 
polegadas) ou menos e certifique-se que retira a água estagnada. 

• É permitido estacionar na rua durante três horas no máximo 
Portanto, o que faz se receber familiares ou amigos para festas de Verão 
no quintal e eles precisam de estacionar na rua? Pode solicitar uma 
autorização gratuita que permite estacionar na rua durante mais de três 
horas e entre as 2:00 e as 6:00.   
 Faça o pedido online ou através da Pingstreet app.

• Não sabe onde guardar os carrinhos do lixo? Pode guardá-los na  
garagem, no pátio lateral ou no pátio das traseiras. Não guardando os 
carrinhos do lixo na parte da frente da casa, ajuda a manter o aspeto 
visual da sua urbanização.
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Sábado, 16 de Setembro 
475 Chrysler Drive

Dias de Cultura
Sexta-feira, 29 de Setembro – Domingo, 1 
de Outubro 
Vários locais

Passeio da Fama das Artes de 
Brampton
Sábado, 30 de Setembro 
Garden Square

Brampton Portas Abertas
Sábado, 30 de Setembro 
Vários locais

Outubro
Mercado das Colheitas da Baixa
Sábados, 14 de Outubro - 4 de Novembro 
Das 9:00 às 13:00 
Baixa de Brampton
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As reuniões do Conselho Municipal realizam-se alternadamente às Quartas-feiras às 9:30. Para mais detalhes, visite brampton.ca.

Jeff Bowman
Conselheiro Municipal

DISTRITOS 3 e 4

Martin Medeiros
Conselheiro Regional
DISTRITOS 3 e 4

Uma série de iniciativas significativas está a reforçar a 
posição de Brampton como um grande lugar para viver,
trabalhar e divertir-se. Recentemente, a Província revelou 
que a Universidade Ryerson, em parceria com o Sheridan 
College, apresentou uma candidatura para implementar 
um novo estabelecimento em Brampton. Na área dos 
transportes, a parceria e a colaboração provincial para 
implementar o Serviço GO Ida e Volta o Dia Todo (Two-Way 
All-Day GO Service) vai trazer uma melhor conetividade 
para Brampton. Estes melhoramentos, juntamente com a 
reabertura do Centro Peel Memorial para Saúde e Bem-Estar 
Integrados em Fevereiro de 2017 a promover um sistema 
de transportes ativo e novas ligações regionais de trânsito 
apoiam a intensificação urbana em Brampton.

O Conselho Municipal e a sua equipa continuarão a garantir 
que Brampton se modernize e avance com a responsabi-
lidade e a transparência que os contribuintes merecem,
assegurando que a Cidade investe sensatamente nas suas 
necessidades e prioridades imediatas e a longo prazo.
Estamos sempre recetivos às suas ideias e ao seu contributo 
e estamos sempre prontos a dialogar consigo.

Trabalhar para uma cidade amiga da bicicleta

A cidade de Brampton trabalha no sentido de construir uma cidade amiga da bicicleta e os seus esforços 
foram reconhecidos com a categoria Bronze nos prémios Comunidade Amiga da Bicicleta (Bicycle-Friendly 
Community) anunciados pela Coligação de Ciclismo Partilhar a Estrada (Share the Road Cycling Coalition) 
nos prémios da Cimeira da Bicicleta de Ontário (Ontario Bike Summit) este ano.

Caminhar e andar de bicicleta em Brampton de forma mais facilitada constitui um apoio à visão do 
Plano Estratégico para uma cidade conectada que seja inovadora, inclusiva e ousada e é um elemento 
fundamental na construção de comunidades plenas. A Cidade assumiu compromissos e investimentos 
importantes para construir uma comunidade amiga da bicicleta e promover a prática do ciclismo como 
um meio seguro, saudável e divertido de recreação e transporte. Estes incluem implementar a Comissão 
Consultiva de Ciclismo de Brampton (Brampton Cycling Advisory Committee), o Plano Diretor de Transporte 
Ativo e viagens comunitárias com passeios de bicicleta para explorar Brampton e estabelecer ligações com 
outros ciclistas.

Mensagem dos Conselheiros

Martin Medeiros 
905.874.2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos Distritos 3 e 4:
Priya Gandhi 
905.874.5947 
priya.gandhi@brampton.ca

Jeff Bowman 
905.874.2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905.874.2637 
sajda.parveen@brampton.ca

Replantar os vales de Brampton  

O programa de naturalização dos solos dos vales foi concebido para repor as comunidades 
vegetais nativas em áreas que foram despojadas de vegetação devido a práticas agrícolas e 
desenvolvimento no passado.  
Nos últimos 15 anos, a Cidade plantou 160 hectares de solo nos vales com 30 000 árvores, 
250 000 arbustos e 150 000 flores silvestres. 
O programa continua este ano, à medida que as equipas da Cidade plantam 1300 árvores 
e 10 000 arbustos em Apple Valley Way, Laurelcrest Park e Gardenbrooke Trail - uma área 
total de 17 hectares.
Este programa está a melhorar consideravelmente a ecologia nos vales de Brampton ao 
introduzir um novo habitat da vida selvagem e ao melhorar o habitat fluvial das espécies 
piscícolas. Também tem benefícios fiscais, uma vez que transforma os vales num destino 
mais agradável para caminhantes, naturalistas e grupos comunitários.

Mensagem da Presidente
Brampton tem muitas razões para estar entusiasmada. A 
nossa Cidade é a 9ª maior cidade do Canadá e a segunda 
com o crescimento mais rápido. Somos um centro de inovação 
emergente no Super Corredor da Inovação da Região Toronto-
Brampton-Waterloo, o segundo maior aglomerado de alta 
tecnologia na América do Norte.  O nosso Conselho está 
centrado na construção de uma cidade pronta para o futuro e 
aprovou recentemente o nosso Plano Estratégico 2016-2018. O 
novo plano ajudará a impulsionar Brampton como uma cidade 
conectada que é inovadora, inclusiva e ousada, focando-se em 
seis prioridades:

visão de planeamento, parcerias na área da saúde, universidade, ligações regionais, centros 
urbanos e passeio ribeirinho (Riverwalk). 

O que realmente nos distingue são as nossas pessoas; temos uma população jovem, 
diversificada e extremamente culta que procura desempenhar um papel na cena provincial, 
nacional e internacional. Estamos a trabalhar em equipa para realizar todo o potencial 
da nossa Cidade e esperamos receber mais opiniões de residentes como você. Uma 
comunidade forte requer uma cidadania ativa e os seus Conselheiros locais aguardam a sua 
opinião e as suas sugestões - participe no seu governo local, na sua comunidade local e nas 
suas questões locais. Estamos à beira de algo grandioso em Brampton e, juntos, podemos 
promover a mudança necessária para que a nossa Cidade progrida.

Linda Jeffrey

Câmara Municipal
Terça feira, 13 de Junho de 2017
Das 18:00 às 20:00
Biblioteca Four Corners,
65 Queen Street East, Brampton

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman Conselheiro Municipal  

 Councillorjeff

O Conselheiro Medeiros, a MP Sonia Sidhu e o Conselheiro Bowman assistem a 
um evento da Holland Christian Homes.

O Conselheiro Medeiros, a presidente Linda Jeffrey, o Conselheiro Palleschi e o 
Conselheiro Bowman no 50ª aniversário da Brampton Canadettes Girls Hockey 
Association.




