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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

Gael Miles
905.874.2671
gael.miles@brampton.ca

Pat Fortini
905.874.2611
pat.fortini@brampton.ca

Assistente Distrito Eleitoral
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905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Assistente Distrito Eleitoral
Ingrid Jagtoo 
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

 gael.miles  gmiles_brampton  Pat Fortini Councillor

Pat Fortini 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 7 e 8

Gael Miles 
Conselheira Regional 
DISTRITOS 7 e 8

Pista de Patinagem de Chinguacousy Park

Grandes notícias para os residentes e visitantes de Brampton: uma 
nova instalação de patinagem no gelo ao ar livre está a chegar a 
Chinguacousy Park no final de 2016!

Desenhada em forma de canal, as características deste ringue 
permitirão que patinadores iniciados e mais experientes se 
movimentem livremente e em segurança, sem interromper o fluxo. 
Durante os meses de verão, o ‘canal’ transformar-se-á num grande 
espelho de água, que permitirá algumas brincadeiras na água. Quando 
for necessário, a piscina pode ser esvaziada para se transformar numa 
praça e acolher eventos ao ar-livre, espetáculos e outras reuniões.

Além da pista de patinagem, esta instalação multiusos terá ligações 
a trilhos pedestres, uma praça/open space, áreas de descanso, e ainda 
uma nova paisagem, iluminação e mobiliário. Mantenha-se atento – 
estão a acontecer coisas ótimas em Chinguacousy Park!

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.

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

Visite c55plusgames2016.ca para 
informações e para se registar.

Obrigado Vizinho!

Guia para os Regulamentos da Cidade
Os regulamentos ajudam a manter a qualidade de vida dos nossos residentes – e todos 
os Bramptonianos têm um papel a desempenhar para elevar estes padrões. Saber e seguir 
os nossos regulamentos ajuda a todos a manter os espaços públicos e a vizinhança limpos 
e seguros.

Já pensou sobre quais são as regras de estacionamento na rua em frente de sua casa? Está 
a ponderar remodelar a sua casa e não sabe que licenças são necessárias? Preocupado em 
atingir os padrões de manutenção do quintal da propriedade que arrendou?

Encontre todas estas informações e mais no Serviço de Fiscalização e Regulamentos no 
novo e atualizado guia online “Obrigado Vizinho” (“Thanks Neighbour”) em  
Brampton.ca/bylaws.

Mensagem dos Conselheiros
Esperamos que goste desta Newsletter dos Distritos 7 e 8, que 

mostra as coisas ótimas que estão a acontecer em Brampton. Este 
verão haverão atividades, eventos e festivais para ser disfrutados 
por toda a familía. Brampton irá acolher milhares de atletas e suas 
famílias, como anfitriã dos Jogos Séniores +55, que virão de todo o 
Canadá. Nas manhãs de sábado, vá até ao Mercado de Produtores de 
classe mundial na nossa Baixa Histórica, e disfrute dos sabores e sons 
de artistas locais. Brampton tem sempre qualquer coisa a oferecer, e 
encorajamo-lo a aproveitar a sua cidade.

O Desenvolvimento Económico é uma prioridade chave deste 
Conselho. A nossa cidade é financeiramente saudável, com um 
rating de crédito de Triplo “A” da Standard and Poor’s, e Brampton 
tem dos impostos de propriedade mais baixos da AGT. Estes factos 
importantes significam mais empregos e uma economia mais forte.

Temos orgulho em representá-lo na Cidade e no Conselho Regional, 
e encorajamo-lo a contactar-nos com as suas opiniões e preocupações.

Desejamos-lhe um verão seguro e agradável!

Cumprimentos, Gael e Pat



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.

Atualização à Comunidade: 
Centro Recreativo Howden

Os Distritos 7 e 8 têm alguns centros recreativos mais antigos que 
atingiram o seu tempo normal de vida. Um relatório recente da equipa 
ao Conselho destacou os desafios que acontecem com algumas 
instalações mais antigas, apontando uma acumulação de trabalhos 
necessários que excede $50 milhões. Face a esta realidade, o município 
terá de fazer algumas escolhas difíceis com relação a estas instalações.

Um dos primeiros desafios a enfrentar envolve o futuro do Centro 
Recreativo Howden. Construído em 1974, a auditoria mais recente de 
construção feita a este edifício mostra a necessidade de $4.4 milhões 
em melhorias estruturais. Estas incluem um novo telhado, modernização 
da piscina e do deck, construção de fundações, e ainda novos sistemas 
de aquecimento, ar-condicionado e desumidificação – além de vários 
outras necessidades. Os melhoramentos também precisam de atender 
aos atuais padrões da Lei de Acessibilidade para os Ontarianos com 
Deficiências.

Estão em consideração três opções para Howden: reparar apenas os 
problemas mais urgentes para aumentar o tempo de vida do edifício a 
curto prazo; levar a cabo renovações de fundo para permitir o uso do 
edifício no longo prazo; ou substituir todo o edifício (seja no mesmo 
local ou noutro sítio). A piscina permanecerá fechada enquanto o 
Conselho considera todas as opções. Haverá uma consulta pública antes 
da tomada de decisão do Conselho com relação a estas instalações. Se 
quiser participar, contacte o nosso gabinete por telefone ou e-mail.

Entretanto, a Cidade está a desenvolver o Plano Diretor dos Parques 
e Recreação, o que pode ser um fator relevante na discussão acerca 
de Howden. O Plano Diretor irá dar um enquadramento estratégico 
e a longo prazo, para guiar a entrega de parques, espaços abertos e 
instalações desportivas e recreativas durante os próximos 15 anos. Por 
favor, visite Brampton.ca/PRMP para mais informações.

Adote-um-Parque na sua Vizinhança

Faça um compromisso com o ambiente de Brampton – adote um dos 
400 parques, mini-parques ou espaços verdes da Cidade! No programa 
Adote-um-Parque (Adopt-a-Park), os grupos comunitários e voluntários 
levam a cabo limpezas regulares dos seus parques adotivos. Visite 
Brampton.ca para mais detalhes. 

Parar Não o Leva a Lado Nenhum

Parar na estrada contribui para uma má qualidade do ar e afeta a 
saúde pública. Uma paragem tão curta como 10 segundos usa mais 
combustível do que quando reinicia o seu motor. Em Brampton, em 
média, um carro para por oito minutos todos os dias. Ao longo de um 
ano, isto custa $114 em gasolina (ao preço atual) e liberta 202 kg de 
CO² para a atmosfera. Quando espera no seu carro em entradas de 
garagem, parques de estacionamento, pistas de drive-thru, em escolas 
ou quando parar para falar com amigos, lembre-se que parar não o leva 
a lado nenhum!

Registos de Ofertas e Lobistas
Os Registos de Ofertas e Lobistas já estão em vigor, aumentando a 
transparência e responsabilização nos Paços do Concelho. Qualquer 
indivíduo ou organização que esteja a fazer lobby junto de um membro 
do Conselho ou da equipa deve registar-se junto da Cidade, e todas as 
atividades de lobby serão tornadas públicas. Declarações de ofertas (de valor 
igual ou superior a $50) recebidas pelo Conselho ou equipa serão publicadas 
quatro vezes ao ano (Abril, Junho, Setembro e Dezembro) em brampton.ca.

Mexa-se, Seja Saudável e Desfrute a Vida!

Sabia que 55% da nossa população tem peso a mais ou é obesa, de 
acordo com o Departamento Médico de Saúde? Brampton oferece 
muitas formas para que você e a sua família se mantenham ativos 
e saudáveis.

Ciclismo, dança e natação – há muitas formas de se manter ativo e 
saudável em Brampton! Registre-se hoje em Brampton.ca. Participe nas 
Pedaladas Comunitárias de Brampton a 10 de Julho, às 9:45, com início 
em Chinguacousy Park, e a 19 de Julho, às 18:15 em Clairville, Diary 
Queen. Para mais informações, vá a bikebrampton.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.

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.

Desenvolvimento Económico: Uma Prioridade 
do Conselho

Brampton continua a atrair crescimento empresarial e residencial, sendo 
sexta na classificação nacional, com $2.7 mil milhões de atividade de 
construção. Grandes e médias empresas reconhecem a nossa excelente 
localização, a nossa força de trabalho jovem, diversa e qualificada, o 
rating de crédito AAA, e a invejável qualidade de vida. Empresas como a 
Amazon, Air Canada Operations, Canadian Blood Services, GAP Inc, e a 
BMW Canada montaram os seus escritórios aqui, criando mais empregos 
e oportunidades para os nossos residentes. Competindo num mercado 
global, a nossa excelente equipa de profissionais estão a construir 
parcerias estratégicas com líderes empresariais a nível internacional 
para atrair e apoiar as nossas empresas. Para mais informações, veja o 
Relatório Económico Anual de Brampton de 2015 em Brampton.ca.

Obras

No início de cada primavera, a Cidade repara várias 
estradas em Brampton.  
Visite Brampton.ca/roadworks para ver a lista 
completa de projetos, atualizada diariamente.

Proteja-se a Si e á Sua Família

Em caso de incêndio, saia e fique lá fora!
A lei obriga a que hajam alarmes de fumo e monóxido de carbono (CO) 
funcionais em cada corredor e fora de cada área de dormir da sua casa. 
Se se iniciar um incêndio, há uma regra simples a lembrar: saia e fique lá 
fora. Cada segundo que espere até ligar ao 911 resulta num fogo ainda 
maior e com mais danos. Põe-no a si, à sua família, aos seus vizinhos e 
aos bombeiros que vão até lá em sério risco. Cada família deve ter um 
plano de emergência, com um local pré-definido de encontro no exterior 
de casa, e não voltar a casa por nenhum motivo. Ligue imediatamente 
para o 911 de um telemóvel ou de casa de um vizinho, e espere pelos 
bombeiros - devidamente treinados e equipados.

Anexos

Os anexos são permitidos em moradias independentes, semi-indepen-
dentes 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.

Brampton Transit

Para informações de 
transportes atualizadas, 
incluindo o Next Ride, 
melhorias de serviço e 
outros projetos, visite 
bramptontransit.com, 
e inscreva-se na nova 
e-newsletter dos  
Transportes de Brampton.

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
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para atrair e apoiar as nossas empresas. Para mais informações, veja o 
Relatório Económico Anual de Brampton de 2015 em Brampton.ca.

Obras

No início de cada primavera, a Cidade repara várias 
estradas em Brampton.  
Visite Brampton.ca/roadworks para ver a lista 
completa de projetos, atualizada diariamente.

Proteja-se a Si e á Sua Família

Em caso de incêndio, saia e fique lá fora!
A lei obriga a que hajam alarmes de fumo e monóxido de carbono (CO) 
funcionais em cada corredor e fora de cada área de dormir da sua casa. 
Se se iniciar um incêndio, há uma regra simples a lembrar: saia e fique lá 
fora. Cada segundo que espere até ligar ao 911 resulta num fogo ainda 
maior e com mais danos. Põe-no a si, à sua família, aos seus vizinhos e 
aos bombeiros que vão até lá em sério risco. Cada família deve ter um 
plano de emergência, com um local pré-definido de encontro no exterior 
de casa, e não voltar a casa por nenhum motivo. Ligue imediatamente 
para o 911 de um telemóvel ou de casa de um vizinho, e espere pelos 
bombeiros - devidamente treinados e equipados.

Anexos

Os anexos são permitidos em moradias independentes, semi-indepen-
dentes 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.

Brampton Transit

Para informações de 
transportes atualizadas, 
incluindo o Next Ride, 
melhorias de serviço e 
outros projetos, visite 
bramptontransit.com, 
e inscreva-se na nova 
e-newsletter dos  
Transportes de Brampton.

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
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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

Gael Miles
905.874.2671
gael.miles@brampton.ca

Pat Fortini
905.874.2611
pat.fortini@brampton.ca

Assistente Distrito Eleitoral
Anjan Sohi 
905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Assistente Distrito Eleitoral
Ingrid Jagtoo 
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca
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DISTRITOS 7 e 8

Gael Miles 
Conselheira Regional 
DISTRITOS 7 e 8

Pista de Patinagem de Chinguacousy Park

Grandes notícias para os residentes e visitantes de Brampton: uma 
nova instalação de patinagem no gelo ao ar livre está a chegar a 
Chinguacousy Park no final de 2016!

Desenhada em forma de canal, as características deste ringue 
permitirão que patinadores iniciados e mais experientes se 
movimentem livremente e em segurança, sem interromper o fluxo. 
Durante os meses de verão, o ‘canal’ transformar-se-á num grande 
espelho de água, que permitirá algumas brincadeiras na água. Quando 
for necessário, a piscina pode ser esvaziada para se transformar numa 
praça e acolher eventos ao ar-livre, espetáculos e outras reuniões.

Além da pista de patinagem, esta instalação multiusos terá ligações 
a trilhos pedestres, uma praça/open space, áreas de descanso, e ainda 
uma nova paisagem, iluminação e mobiliário. Mantenha-se atento – 
estão a acontecer coisas ótimas em Chinguacousy Park!

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.

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

Visite c55plusgames2016.ca para 
informações e para se registar.

Obrigado Vizinho!

Guia para os Regulamentos da Cidade
Os regulamentos ajudam a manter a qualidade de vida dos nossos residentes – e todos 
os Bramptonianos têm um papel a desempenhar para elevar estes padrões. Saber e seguir 
os nossos regulamentos ajuda a todos a manter os espaços públicos e a vizinhança limpos 
e seguros.

Já pensou sobre quais são as regras de estacionamento na rua em frente de sua casa? Está 
a ponderar remodelar a sua casa e não sabe que licenças são necessárias? Preocupado em 
atingir os padrões de manutenção do quintal da propriedade que arrendou?

Encontre todas estas informações e mais no Serviço de Fiscalização e Regulamentos no 
novo e atualizado guia online “Obrigado Vizinho” (“Thanks Neighbour”) em  
Brampton.ca/bylaws.

Mensagem dos Conselheiros
Esperamos que goste desta Newsletter dos Distritos 7 e 8, que 

mostra as coisas ótimas que estão a acontecer em Brampton. Este 
verão haverão atividades, eventos e festivais para ser disfrutados 
por toda a familía. Brampton irá acolher milhares de atletas e suas 
famílias, como anfitriã dos Jogos Séniores +55, que virão de todo o 
Canadá. Nas manhãs de sábado, vá até ao Mercado de Produtores de 
classe mundial na nossa Baixa Histórica, e disfrute dos sabores e sons 
de artistas locais. Brampton tem sempre qualquer coisa a oferecer, e 
encorajamo-lo a aproveitar a sua cidade.

O Desenvolvimento Económico é uma prioridade chave deste 
Conselho. A nossa cidade é financeiramente saudável, com um 
rating de crédito de Triplo “A” da Standard and Poor’s, e Brampton 
tem dos impostos de propriedade mais baixos da AGT. Estes factos 
importantes significam mais empregos e uma economia mais forte.

Temos orgulho em representá-lo na Cidade e no Conselho Regional, 
e encorajamo-lo a contactar-nos com as suas opiniões e preocupações.

Desejamos-lhe um verão seguro e agradável!

Cumprimentos, Gael e Pat


