Operações de inverno de Brampton
Eis o que a Cidade faz quando neva:
 Primeiro, as equipas lançam sal e limpam as estradas principais. Trata-se de estradas
principais que comportam volumes elevados de tráfego, situadas numa rota Brampton
Transit/Züm, ou que incluem uma divisão de Peel ou escola pública no seu percurso.
 Quando as estradas principais são desobstruídas, as equipas começam a lançar sal nas
ruas residenciais. Trata-se de ruas na sua vizinhança. As ruas residenciais:
 são limpas apenas quando cai, pelo menos,7,5 cm (3 polegadas) de neve numa
única tempestade. É o diâmetro de um disco de hóquei, ou é um pouco maior do
que uma bola de críquete.
 não são limpas como o pavimento das estradas principais. É normal que
permaneça alguma neve no chão, mesmo depois de a rua ter sido limpa.
 As equipas limpam e lançam areia nos trilhos recreativos nos parques e passeios que
estão:
 numa estrada principal
 numa rota de autocarros de Brampton Transit/Züm
 em frente a um parque urbano ou a uma instalação por trás da sua propriedade
 em frente a uma curva (sem avenida com relva entre o passeio e a estrada)
Todos os outros passeios são da responsabilidade do proprietário da propriedade
As equipas visam a manutenção de todas as estradas, passeios e trilhos no prazo de 24 horas
após a queda de neve ter terminado. Se as condições meteorológicas forem rigorosas pode
demorar mais tempo.

Como residente, pode fazer a diferença da seguinte forma:
 Limpe o passeio em frente ou junto à sua casa pelas 11:00 do dia após a queda de neve.
 Não deite a neve que retira da sua propriedade com uma pá para a estrada ou o
passeio.
 No dia da recolha do lixo, desobstrua um local para os seus carros ao fundo da sua
entrada ou na avenida por trás da curva. Não os coloque no passeio ou na estrada.
 Quando neva, não estacione na rua até que esta tenha sido polvilhada com sal ou limpa.
As equipas não podem fazer uma manutenção devida à rua com os carros aí
estacionados.

Mantenha-se conectado!
 Visite www.brampton.ca/snow para obter informações relacionadas com o inverno,
incluindo atualizações sobre limpeza da neve 24/7.
 Siga @CityBrampton no Twitter e faça gosto em “City of Brampton” no Facebook

