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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 dinâmica 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. 
E 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

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
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 Conselheiro Michael Palleschi   Conselheiro Whillans

Bem-vindo à edição de Outono e Inverno da Community Newsletter dos 
Distritos 2 e 6. Temos o prazer de partilhar algumas iniciativas novas e 
empolgantes para Brampton, conselhos importantes relacionados com 
a segurança familiar para a época que se aproxima e programas que 
beneficiarão e divertirão todos os membros da sua família.

Nos últimos meses, foi anunciada uma série de projetos estimulantes.  
Após muitos anos de argumentação, diligência e persistência inabalável, 
Brampton foi nomeado um dos dois municípios de Ontário para receber 
financiamento destinado a uma nova universidade. O governo provincial 
provirá cerca de $90 milhões para realização deste objetivo de longa 
data em Brampton.  Veja uma atualização sobre a nova universidade de 
Brampton nesta newsletter.

O centro da baixa de Brampton foi sempre o “coração” da nossa 
cidade.. Ao longo dos anos, o Conselho fez investimentos substanciais 
para rejuvenescer e melhorar esta vizinhança histórica num esforço para 
preservar a sua contribuição única para toda a comunidade.  Este ano, 
o Conselho aprovou um plano para transformar a baixa de Brampton, 
tornando-a mais atrativa, amiga de peões e bicicletas e sustentável a 
nível ambiental. 

Estamos entusiasmados com a construção do centro de atividades 
totalmente acessível do Distrito 6 no segundo maior parque do 
Município. Localizado na esquina da Creditview Road e Sandalwood 

Parkway, a sua conclusão está programada para a primavera de 2018. 

Por fim, a liderança do  Município em infraestruturas para veículos 
elétricos continua - Brampton tornou-se no primeiro município na 
GTA (Área Metropolitana de Toronto) a oferecer uma estação de 
carregamento de carros movidos a energia solar. Em maio deste ano, o 
Conselho aprovou a compra de dez autocarros elétricos a bateria, cuja 
entrada ao serviço está prevista para a primavera de 2018.  Brampton 
continua a destacar-se pelo seu compromisso com uma administração 
ambiental viável.

Esperamos que aprecie os artigos incluídos nesta newsletter. Estamos 
certos de que encontrará algo interessante, útil e inovador sobre o nosso 
Município que o faça ter orgulho de viver Brampton. 

Das nossas famílias para as vossas famílias, desejamos a todos uma 
época festiva alegre, segura e repleta de diversão. 

Felicidades, 
Michael e Doug

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 estacio-
namento destinados a pessoas de 
mobilidade reduzida. Ajude a manter 
esses lugares livres para as pessoas 
que realmente necessitam deles.  

Guia Recreativo Outono/Inverno 
O Guia Recreativo Outono/Inverno 2017-18 já 
está disponível. Solicite uma cópia em qualquer 
centro recreativo ou biblioteca ou na Câmara 
Municipal.  
Também pode consultar o guia, pesquisar 
programas e fazer o registo online em www.
brampton.ca/recreation. 

Monóxido de Carbono (CO) 
– Reduza o Risco 
• Nunca utilize churrascos ou queimadores de 

propano e aquecedores dentro de casa ou na 
garagem.

• Nunca aqueça o motor de um veículo dentro 
da garagem.

• Solicite a um profissional qualificado para  
 limpar o seu forno e a sua 
chaminé todos os anos.

• Mude o filtro do seu forno 
com regularidade.

• Tenha um detetor de CO 
funcional fora de todas as 
áreas de dormir.

Para receber atualizações eletrónicas sobre assuntos importantes 
relacionados com os nossos distritos, inscreva-se online em  
www.brampton.ca (ver secção dos Membros do Conselho).



Arte pública “River Drew Me Here” 

Para comemorar o 200º Aniversário da comunidade de Churchville, 
este projeto não só celebra um marco extraordinário, como também 
acrescenta arte pública à nossa cidade, um reconhecimento da 
cultura e história de Brampton.
A “River Drew Me Here” (“O Rio Atraiu-me Aqui”) de Art Lucs é 
uma escultura erguida no Sid Manser Park. Funciona como uma 
entrada para o parque e uma representação visual do desenvolvi-
mento básico da comunidade de Churchville. A peça simboliza a 
importância dos rios no estabelecimento das comunidades primitivas 
no sul de Ontário. Presentemente, em Churchville, o rio continua a 
atrair residentes e visitantes e é uma parte importante da vida da 
comunidade.

O Município  
empenha-se 
no investimento 
na universidade

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 
aproximadamente $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 periodi-
cidade, 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.  

Tem uma ideia ou um 
problema que gostaria 
que analisássemos? Fale 
connosco. Estamos aqui 
para ajudá-lo.

Atualização sobre Unidades Secundárias
As unidades secundárias são permitidas em habitações independentes, 
semi-independentes e moradias, sujeitas a requisitos e restrições de 
zoneamento. Em junho, o Conselho Municipal aprovou alterações para  
tornar as políticas referentes às unidades secundárias mais flexíveis e  
encorajar o registo de mais pessoas:
• Estacionamento – Alterações à amplitude do espaço de estacio-

namento, de forma a permitir o estacionamento de dois carros lado a 
lado na entrada.

• Dimensão da unidade – A unidade secundária deve ser mais 
pequena do que a habitação principal.

• Processo de registo – as candidaturas às licenças de construção 
e as candidaturas para registo serão apresentadas para análise ao 
mesmo tempo, melhorando a eficiência do atual processo de duas 
fases.

• Unidades não conformes com a lei –  Isenção da taxa de 
registo no valor de  $200 para habitações com duas unidades que 
existam antes de 16 de novembro de 1995.. 

Estação de Carregamento de Carros Elétricos movidos 
a energia solar

Grandes coisas estão a acontecer em Brampton! Começou a construção 
no Centro de Atividades Creditview (Creditview Activity Hub) localizado 
no novo parque urbano, no cruzamento entre Creditview Road e 
Sandalwood Parkway. Segundo em dimensão a seguir ao Chinguacousy 
Park, este parque de 40 hectares (100 acres) passou por uma 
construção faseada desde 2004. 

Após a sua conclusão na primavera de 2018, o Centro de Atividades 
Creditview (Creditview Activity Hub) e todas as instalações do parque, 
incluindo estruturas e elementos lúdicos, serão os primeiros do seu 
género em conformidade total com a Acessibilidade para Ontarianos 
com a Lei para Deficientes (AODA) (Accessibility for Ontarians with 
Disability Act). O complexo, inspirado no tema do ciclo da água, 
será totalmente acessível a pessoas com desafios físicos, mentais e 
emocionais. 

Centro de atividades totalmente 
acessível na primavera de 2018

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.

Subsídio de 
remoção de neve 
para seniores
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.

Três imperativos na Iluminação da 
Árvore de Natal 
Na sexta-feira, 17 de novembro, a Iluminação anual da Árvore de Natal 
abre a época natalícia em Brampton e prevemos a presença de 10 000 
pessoas durante o evento.
Há muita coisa para fazer no evento, mas certifique-se de que não 
perde estas três experiências: 

1
 Junte-se aos presentes 

 para a contagem 
decrescente para ver um 
abeto de 18 metros (60 
pés) a ser iluminado 

2 Asse um marshmallow na  
 braseira em Gage Park

3
 Aplauda e absorva o 
entretenimento festivo 
no palco da Ken Whillans 
Square.

Pode consultar os detalhes completos sobre o evento em bramtpon.ca.   

Desimpedir o caminho

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 estacionamento 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. 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.

Brampton tornou-se no 
primeiro município na Área 
Metropolitana de Toronto 
a oferecer uma estação de 
carregamentos de carros 
movidos a energia solar. Foi 
instalada no início deste 
ano no Centro de Futebol 
de Brampton, graças a um 
subsídio proveniente do 
programa de Ontário para 
Carregadores de Veículos Elétricos da Província.  
A garagem pode carregar até quatro carros ao mesmo tempo e o 
Município pode vender a energia excedente dos painéis solares ao 
serviço público. 
Já um líder no fornecimento de infraestruturas para veículos elétricos, 
o Município oferece um total de 33 unidades de carregamento em 10 
locais em todo o Município. Oito destes locais estão abertos ao 
público:
• Centro de Futebol de Brampton (garagem alimentada a 
energia solar)  
• Garagem do parque de estacionamento da Câmara Municipal 
(Nível P2) 
• Garagem do parque de estacionamento da Torre Oeste da 
Câmara Municipal (Níveis P1 e P2)  
• Centro Cívico (esquina sudoeste do edifício)  
• Campo Comunitário Flower City (em frente ao Edifício 1)  
• Garagem do parque de estacionamento do Rose Theatre 
Brampton (Nível 2)  
• Sandalwood Transit Facility  
• Centro de Operações Williams Parkway  



Arte pública “River Drew Me Here” 

Para comemorar o 200º Aniversário da comunidade de Churchville, 
este projeto não só celebra um marco extraordinário, como também 
acrescenta arte pública à nossa cidade, um reconhecimento da 
cultura e história de Brampton.
A “River Drew Me Here” (“O Rio Atraiu-me Aqui”) de Art Lucs é 
uma escultura erguida no Sid Manser Park. Funciona como uma 
entrada para o parque e uma representação visual do desenvolvi-
mento básico da comunidade de Churchville. A peça simboliza a 
importância dos rios no estabelecimento das comunidades primitivas 
no sul de Ontário. Presentemente, em Churchville, o rio continua a 
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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 
aproximadamente $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 periodi-
cidade, 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.  

Tem uma ideia ou um 
problema que gostaria 
que analisássemos? Fale 
connosco. Estamos aqui 
para ajudá-lo.

Atualização sobre Unidades Secundárias
As unidades secundárias são permitidas em habitações independentes, 
semi-independentes e moradias, sujeitas a requisitos e restrições de 
zoneamento. Em junho, o Conselho Municipal aprovou alterações para  
tornar as políticas referentes às unidades secundárias mais flexíveis e  
encorajar o registo de mais pessoas:
• Estacionamento – Alterações à amplitude do espaço de estacio-

namento, de forma a permitir o estacionamento de dois carros lado a 
lado na entrada.

• Dimensão da unidade – A unidade secundária deve ser mais 
pequena do que a habitação principal.

• Processo de registo – as candidaturas às licenças de construção 
e as candidaturas para registo serão apresentadas para análise ao 
mesmo tempo, melhorando a eficiência do atual processo de duas 
fases.

• Unidades não conformes com a lei –  Isenção da taxa de 
registo no valor de  $200 para habitações com duas unidades que 
existam antes de 16 de novembro de 1995.. 

Estação de Carregamento de Carros Elétricos movidos 
a energia solar

Grandes coisas estão a acontecer em Brampton! Começou a construção 
no Centro de Atividades Creditview (Creditview Activity Hub) localizado 
no novo parque urbano, no cruzamento entre Creditview Road e 
Sandalwood Parkway. Segundo em dimensão a seguir ao Chinguacousy 
Park, este parque de 40 hectares (100 acres) passou por uma 
construção faseada desde 2004. 

Após a sua conclusão na primavera de 2018, o Centro de Atividades 
Creditview (Creditview Activity Hub) e todas as instalações do parque, 
incluindo estruturas e elementos lúdicos, serão os primeiros do seu 
género em conformidade total com a Acessibilidade para Ontarianos 
com a Lei para Deficientes (AODA) (Accessibility for Ontarians with 
Disability Act). O complexo, inspirado no tema do ciclo da água, 
será totalmente acessível a pessoas com desafios físicos, mentais e 
emocionais. 

Centro de atividades totalmente 
acessível na primavera de 2018

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.

Subsídio de 
remoção de neve 
para seniores
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.

Três imperativos na Iluminação da 
Árvore de Natal 
Na sexta-feira, 17 de novembro, a Iluminação anual da Árvore de Natal 
abre a época natalícia em Brampton e prevemos a presença de 10 000 
pessoas durante o evento.
Há muita coisa para fazer no evento, mas certifique-se de que não 
perde estas três experiências: 

1
 Junte-se aos presentes 

 para a contagem 
decrescente para ver um 
abeto de 18 metros (60 
pés) a ser iluminado 

2 Asse um marshmallow na  
 braseira em Gage Park

3
 Aplauda e absorva o 
entretenimento festivo 
no palco da Ken Whillans 
Square.

Pode consultar os detalhes completos sobre o evento em bramtpon.ca.   

Desimpedir o caminho

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 estacionamento 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. 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.

Brampton tornou-se no 
primeiro município na Área 
Metropolitana de Toronto 
a oferecer uma estação de 
carregamentos de carros 
movidos a energia solar. Foi 
instalada no início deste 
ano no Centro de Futebol 
de Brampton, graças a um 
subsídio proveniente do 
programa de Ontário para 
Carregadores de Veículos Elétricos da Província.  
A garagem pode carregar até quatro carros ao mesmo tempo e o 
Município pode vender a energia excedente dos painéis solares ao 
serviço público. 
Já um líder no fornecimento de infraestruturas para veículos elétricos, 
o Município oferece um total de 33 unidades de carregamento em 10 
locais em todo o Município. Oito destes locais estão abertos ao 
público:
• Centro de Futebol de Brampton (garagem alimentada a 
energia solar)  
• Garagem do parque de estacionamento da Câmara Municipal 
(Nível P2) 
• Garagem do parque de estacionamento da Torre Oeste da 
Câmara Municipal (Níveis P1 e P2)  
• Centro Cívico (esquina sudoeste do edifício)  
• Campo Comunitário Flower City (em frente ao Edifício 1)  
• Garagem do parque de estacionamento do Rose Theatre 
Brampton (Nível 2)  
• Sandalwood Transit Facility  
• Centro de Operações Williams Parkway  
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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 dinâmica 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. 
E 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
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Quarta-feira, 1 de novembro
Garden Square 
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Ken Whillans Square 
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 Conselheiro Michael Palleschi   Conselheiro Whillans

Bem-vindo à edição de Outono e Inverno da Community Newsletter dos 
Distritos 2 e 6. Temos o prazer de partilhar algumas iniciativas novas e 
empolgantes para Brampton, conselhos importantes relacionados com 
a segurança familiar para a época que se aproxima e programas que 
beneficiarão e divertirão todos os membros da sua família.

Nos últimos meses, foi anunciada uma série de projetos estimulantes.  
Após muitos anos de argumentação, diligência e persistência inabalável, 
Brampton foi nomeado um dos dois municípios de Ontário para receber 
financiamento destinado a uma nova universidade. O governo provincial 
provirá cerca de $90 milhões para realização deste objetivo de longa 
data em Brampton.  Veja uma atualização sobre a nova universidade de 
Brampton nesta newsletter.

O centro da baixa de Brampton foi sempre o “coração” da nossa 
cidade.. Ao longo dos anos, o Conselho fez investimentos substanciais 
para rejuvenescer e melhorar esta vizinhança histórica num esforço para 
preservar a sua contribuição única para toda a comunidade.  Este ano, 
o Conselho aprovou um plano para transformar a baixa de Brampton, 
tornando-a mais atrativa, amiga de peões e bicicletas e sustentável a 
nível ambiental. 

Estamos entusiasmados com a construção do centro de atividades 
totalmente acessível do Distrito 6 no segundo maior parque do 
Município. Localizado na esquina da Creditview Road e Sandalwood 

Parkway, a sua conclusão está programada para a primavera de 2018. 

Por fim, a liderança do  Município em infraestruturas para veículos 
elétricos continua - Brampton tornou-se no primeiro município na 
GTA (Área Metropolitana de Toronto) a oferecer uma estação de 
carregamento de carros movidos a energia solar. Em maio deste ano, o 
Conselho aprovou a compra de dez autocarros elétricos a bateria, cuja 
entrada ao serviço está prevista para a primavera de 2018.  Brampton 
continua a destacar-se pelo seu compromisso com uma administração 
ambiental viável.

Esperamos que aprecie os artigos incluídos nesta newsletter. Estamos 
certos de que encontrará algo interessante, útil e inovador sobre o nosso 
Município que o faça ter orgulho de viver Brampton. 

Das nossas famílias para as vossas famílias, desejamos a todos uma 
época festiva alegre, segura e repleta de diversão. 

Felicidades, 
Michael e Doug

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 estacio-
namento destinados a pessoas de 
mobilidade reduzida. Ajude a manter 
esses lugares livres para as pessoas 
que realmente necessitam deles.  

Guia Recreativo Outono/Inverno 
O Guia Recreativo Outono/Inverno 2017-18 já 
está disponível. Solicite uma cópia em qualquer 
centro recreativo ou biblioteca ou na Câmara 
Municipal.  
Também pode consultar o guia, pesquisar 
programas e fazer o registo online em www.
brampton.ca/recreation. 

Monóxido de Carbono (CO) 
– Reduza o Risco 
• Nunca utilize churrascos ou queimadores de 

propano e aquecedores dentro de casa ou na 
garagem.

• Nunca aqueça o motor de um veículo dentro 
da garagem.

• Solicite a um profissional qualificado para  
 limpar o seu forno e a sua 
chaminé todos os anos.

• Mude o filtro do seu forno 
com regularidade.

• Tenha um detetor de CO 
funcional fora de todas as 
áreas de dormir.

Para receber atualizações eletrónicas sobre assuntos importantes 
relacionados com os nossos distritos, inscreva-se online em  
www.brampton.ca (ver secção dos Membros do Conselho).


