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Eventos
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

Outono/Inverno  
2017

As reuniões do Conselho Municipal realizam-se alternadamente às quartas-feiras às 9:30. Para mais detalhes, visite 
brampton.ca.17
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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 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

Após uma primavera e um verão extremamente movimentados, 
voltamos a nossa atenção para a mudança das folhas no outono e 
para o tempo frio de inverno! Aguardamos que a Província anuncie a 
nova Universidade em locais selecionados da baixa de Brampton. Será 
certamente um incentivo para novos desenvolvimentos, comércio e 
transportes ativos, fatores de transformação do corredor da baixa de 
Brampton.

Esperamos que ache esta newsletter informativa para que possa 
acompanhar os assuntos relacionados com o Município e o Distrito e 
também estar atualizado sobre os próximos eventos e as oportunidades 
para envolvimento comunitário. Como sempre, pode partilhar connosco 
as suas opiniões, uma vez que iniciaremos as deliberações orçamentais 
em novembro.

O Dia do Canadá e CeleBrampton foram um enorme sucesso neste 
verão e aguardamos a continuidade do Mercado das Colheitas da Baixa 
em novembro, seguido imediatamente pelo Mercado de Natal na baixa 
e a cerimónia sempre popular de Iluminação da Árvore na Ken Whillans 
Square. Esteja atento a informações sobre a surpreendente celebração 
da Véspera de Ano Novo com atuações musicais fantásticas e entrete-

nimento para assistir às badaladas de 2018! Brampton também terá 
cobertura nacional da temporada de hóquei da NHL Hometown Hockey 
no dia 11 de março.

Encorajamo-lo a ler as histórias sobre o centro de atividades totalmente 
acessível, que estará disponível na primavera, e os conselhos dos 
Bombeiros de Brampton para se manter seguro este inverno.

Lembre-se, estamos sempre recetivos para ouvir as suas ideias e pode 
entrar em contacto connosco por várias formas, seja por telefone, 
e-mail, reunião particular ou participação na nossa Câmara Municipal. 
Aproveitamos esta oportunidade para lhe desejar a si e família uma 
Época Festiva muito segura e alegre.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

Martin e Jeff

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.

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.  

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

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman Conselheiro Municipal   

 Councillorjeff

Beneficiários do Subsídio “Summer Company” do 
Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton 
Entrepreneur Centre Summer Company Grant)

A celebrar a angariação de fundos da comunidade 
muçulmana para a Humanity First Canada

Celebração da expansão da sala de Chá da 
Macaron Z High

Inauguração dos Serviços 
Comunitários Interculturais de 
Ontário (Ontario Intercultural 
Community Services)

33ª Atribuição Anual de 
Bolsas de Estudo do United 
Achiever’s Club

Cerimónia dos primeiros 
Licenciados da St. Alphonsa

Grande Inauguração do GlamHer 
Beauty Bar 

Reunião na Câmara Municipal sobre 
Prevenção do Crime
Terça-feira, 7 de novembro, 18:00 - 20:00 
Biblioteca de Brampton, South Fletcher’s Branch  
500 Ray Lawson Blvd, Brampton, ON, L6Y 5B3



Centro de atividades totalmente 
acessível na primavera de 2018
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. 

Atualização sobre Unidades Secundárias
As unidades secundárias são permitidas em habitações indepen-
dentes, semi-independentes e moradias, sujeitas a requisitos e 
restrições de zoneamento e aprovações nos estatutos. 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 estaciona-

mento, 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.  

Hometown Hockey!

Brampton será anfitriã comunitária da temporada de hóquei 
2017/18 do Rogers Hometown Hockey! Nos dias 10 e 11 de março 
de 2018, vá à Garden Square para um fim de semana amigável 
em família, programação gratuita e festividades relacionadas 
com o hóquei. Junte-se a Ron MacLean e Tara Slone no dia 11 de 
março, pelas 18:00 para a transmissão em direto antes do jogo e 
não perca a festa ao ar livre às 19:00 quando os Calgary Flames, 
incluindo o jogador da casa, Sean Monahan, enfrentarem os New 
York Islanders. A digressão dos Hometown Hockey é uma parte 
integrante da presença da NHL no Canadá. Este evento televisivo 
reconhecido a nível nacional é visto por aproximadamente 500 
000 a um milhão de pessoas.

Qual é a sua visão para Brampton?

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 ou entre em contacto connosco: Martin 
Medeiros pelo 905.874.2634 ou Jeff Bowman pelo 905.874.2603.

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.

O seu papel na elaboração do orçamento 
municipal
Todos os anos, o Município identifica prioridades, objetos e iniciativas 
que assegurem uma boa utilização de recursos. Como residente 
de Brampton, o seu contributo é essencial para todo o processo 
orçamental. Fique atento às datas de discussão do orçamento, que 
serão publicadas em brampton.ca. 

Em que consiste o processo orçamental? 

 1 Os Membros do Conselho facultam direções e informações 
sobre as prioridades estratégicas para orientar o processo 
orçamental

2 O Comité de Orçamento avalia planos empresariais e faz 
recomendações ao Conselho

3 A avaliação inclui modificações e revisão das prioridades 
em matéria de necessidades (em linha com prioridades 
estratégicas, custos e intervenção pública)

4  
 
O Conselho avalia as recomendações e aprova o orçamento

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 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.  

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.   

O Projeto Capital da Baixa da Região de Peel para substituir o sistema 
de conduta de águas e substituir e/ou reabilitar os esgotos sanitários 
envelhecidos na baixa e na área circundante está programado para 
a primavera de 2018. Está a ser coordenado com outras melhorias 
de serviços públicos, no domínio dos esgotos, hidroelétrica, gás e 
telecomunicações. O projeto global estende-se do Williams Parkway à 
Harold Street e da Centre Street à McLaughlin Road. A primeira fase de 
construção, programada para começar na primavera de 2018, inclui:
• Queen Street entre Mill Street e Scott Street – revestimento novo do 

sistema de conduta de águas e esgotos sanitários 
• Main Street entre Nelson Street e Wellington Street – novo sistema 

de conduta de águas e esgotos sanitários
• Chapel Street entre Queen Street e Wellington Street East  – novo 

sistema de conduta de águas e esgotos sanitários
• Revestimento do esgoto sanitário em Elizabeth Street South, Mary 

Street  
 (entre Queen Street e Armstrong Street) e na Maple Avenue

• Moore Crescent – novo sistema de conduta de águas e esgotos 
sanitários

• George Street a norte de Nelson Street – novo sistema de esgotos 
sanitários

Para mais informações sobre o projeto vá a peelregion.ca/
downtownbrampton ou envie um e-mail para simon.hopton@
peelregion.ca

Atualização sobre o Projeto Capital na Baixa de Brampton (Downtown Brampton Capital Project) 



Centro de atividades totalmente 
acessível na primavera de 2018
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. 

Atualização sobre Unidades Secundárias
As unidades secundárias são permitidas em habitações indepen-
dentes, semi-independentes e moradias, sujeitas a requisitos e 
restrições de zoneamento e aprovações nos estatutos. 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 estaciona-

mento, 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.  

Hometown Hockey!

Brampton será anfitriã comunitária da temporada de hóquei 
2017/18 do Rogers Hometown Hockey! Nos dias 10 e 11 de março 
de 2018, vá à Garden Square para um fim de semana amigável 
em família, programação gratuita e festividades relacionadas 
com o hóquei. Junte-se a Ron MacLean e Tara Slone no dia 11 de 
março, pelas 18:00 para a transmissão em direto antes do jogo e 
não perca a festa ao ar livre às 19:00 quando os Calgary Flames, 
incluindo o jogador da casa, Sean Monahan, enfrentarem os New 
York Islanders. A digressão dos Hometown Hockey é uma parte 
integrante da presença da NHL no Canadá. Este evento televisivo 
reconhecido a nível nacional é visto por aproximadamente 500 
000 a um milhão de pessoas.

Qual é a sua visão para Brampton?

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 ou entre em contacto connosco: Martin 
Medeiros pelo 905.874.2634 ou Jeff Bowman pelo 905.874.2603.

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 
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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 seu papel na elaboração do orçamento 
municipal
Todos os anos, o Município identifica prioridades, objetos e iniciativas 
que assegurem uma boa utilização de recursos. Como residente 
de Brampton, o seu contributo é essencial para todo o processo 
orçamental. Fique atento às datas de discussão do orçamento, que 
serão publicadas em brampton.ca. 

Em que consiste o processo orçamental? 

 1 Os Membros do Conselho facultam direções e informações 
sobre as prioridades estratégicas para orientar o processo 
orçamental

2 O Comité de Orçamento avalia planos empresariais e faz 
recomendações ao Conselho

3 A avaliação inclui modificações e revisão das prioridades 
em matéria de necessidades (em linha com prioridades 
estratégicas, custos e intervenção pública)

4  
 
O Conselho avalia as recomendações e aprova o orçamento

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 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.  

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.   

O Projeto Capital da Baixa da Região de Peel para substituir o sistema 
de conduta de águas e substituir e/ou reabilitar os esgotos sanitários 
envelhecidos na baixa e na área circundante está programado para 
a primavera de 2018. Está a ser coordenado com outras melhorias 
de serviços públicos, no domínio dos esgotos, hidroelétrica, gás e 
telecomunicações. O projeto global estende-se do Williams Parkway à 
Harold Street e da Centre Street à McLaughlin Road. A primeira fase de 
construção, programada para começar na primavera de 2018, inclui:
• Queen Street entre Mill Street e Scott Street – revestimento novo do 

sistema de conduta de águas e esgotos sanitários 
• Main Street entre Nelson Street e Wellington Street – novo sistema 

de conduta de águas e esgotos sanitários
• Chapel Street entre Queen Street e Wellington Street East  – novo 

sistema de conduta de águas e esgotos sanitários
• Revestimento do esgoto sanitário em Elizabeth Street South, Mary 

Street  
 (entre Queen Street e Armstrong Street) e na Maple Avenue

• Moore Crescent – novo sistema de conduta de águas e esgotos 
sanitários

• George Street a norte de Nelson Street – novo sistema de esgotos 
sanitários

Para mais informações sobre o projeto vá a peelregion.ca/
downtownbrampton ou envie um e-mail para simon.hopton@
peelregion.ca

Atualização sobre o Projeto Capital na Baixa de Brampton (Downtown Brampton Capital Project) 
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brampton.ca.17
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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 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

Após uma primavera e um verão extremamente movimentados, 
voltamos a nossa atenção para a mudança das folhas no outono e 
para o tempo frio de inverno! Aguardamos que a Província anuncie a 
nova Universidade em locais selecionados da baixa de Brampton. Será 
certamente um incentivo para novos desenvolvimentos, comércio e 
transportes ativos, fatores de transformação do corredor da baixa de 
Brampton.

Esperamos que ache esta newsletter informativa para que possa 
acompanhar os assuntos relacionados com o Município e o Distrito e 
também estar atualizado sobre os próximos eventos e as oportunidades 
para envolvimento comunitário. Como sempre, pode partilhar connosco 
as suas opiniões, uma vez que iniciaremos as deliberações orçamentais 
em novembro.

O Dia do Canadá e CeleBrampton foram um enorme sucesso neste 
verão e aguardamos a continuidade do Mercado das Colheitas da Baixa 
em novembro, seguido imediatamente pelo Mercado de Natal na baixa 
e a cerimónia sempre popular de Iluminação da Árvore na Ken Whillans 
Square. Esteja atento a informações sobre a surpreendente celebração 
da Véspera de Ano Novo com atuações musicais fantásticas e entrete-

nimento para assistir às badaladas de 2018! Brampton também terá 
cobertura nacional da temporada de hóquei da NHL Hometown Hockey 
no dia 11 de março.

Encorajamo-lo a ler as histórias sobre o centro de atividades totalmente 
acessível, que estará disponível na primavera, e os conselhos dos 
Bombeiros de Brampton para se manter seguro este inverno.

Lembre-se, estamos sempre recetivos para ouvir as suas ideias e pode 
entrar em contacto connosco por várias formas, seja por telefone, 
e-mail, reunião particular ou participação na nossa Câmara Municipal. 
Aproveitamos esta oportunidade para lhe desejar a si e família uma 
Época Festiva muito segura e alegre.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

Martin e Jeff

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.

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.  

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

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman Conselheiro Municipal   

 Councillorjeff

Beneficiários do Subsídio “Summer Company” do 
Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton 
Entrepreneur Centre Summer Company Grant)

A celebrar a angariação de fundos da comunidade 
muçulmana para a Humanity First Canada

Celebração da expansão da sala de Chá da 
Macaron Z High

Inauguração dos Serviços 
Comunitários Interculturais de 
Ontário (Ontario Intercultural 
Community Services)

33ª Atribuição Anual de 
Bolsas de Estudo do United 
Achiever’s Club

Cerimónia dos primeiros 
Licenciados da St. Alphonsa

Grande Inauguração do GlamHer 
Beauty Bar 

Reunião na Câmara Municipal sobre 
Prevenção do Crime
Terça-feira, 7 de novembro, 18:00 - 20:00 
Biblioteca de Brampton, South Fletcher’s Branch  
500 Ray Lawson Blvd, Brampton, ON, L6Y 5B3


