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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.

Grant Gibson 
Conselheiro Regional 

DISTRITOS 1 e 5

Elaine Moore 
Conselheira Regional 
DISTRITOS 1 e 5

centros urbanos

passeio ribeirinho

visão de planeamento

parcerias na área da saúde

ligações regionais

universidade

Elaine Moore 
905.874.2601 
elaine.moore@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 1 e 5:
Cindy Tate 
905.874.3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905.874.2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905.874.5946 
dani.jandu@brampton.ca

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 1 e 5 incluem:

• O equipamento nas áreas de lazer Winterfold Park, Talbot Park, Koretz Park e W.A. Russell  
 Parkette será substituído, com vista a melhorar a acessibilidade dos espaços e estruturas  
 lúdicos ao ar livre.  

• A estrutura exterior em Earnie Mitchell Park será melhorada.

•  Algumas secções de 21 trilhos recreativos em Robwill Parkette, Valleydown Park,  
 Sheffield Park e Hansen Parkette serão modernizadas para facilitar o acesso para peões e  
 ciclistas. 

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

Mensagem da Presidente da Câmara
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, centrando-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

Mensagem dos Conselheiros
Bem-vindo à nossa newsletter primavera/verão! Brampton está 
concentrada em construir uma cidade que se torne líder global, 
definindo-se como centro de empregos e inovação, focalizando-se 
nas seis principais iniciativas identificadas no Plano Estratégico 
2016-2018. Esperamos que se familiarize com estes seis “agentes 
de mudança” referidos no gráfico acima à medida que Brampton 
desenvolve: Ligações Regionais, uma Universidade, Parcerias na área 
da Saúde, o Passeio Ribeirinho (Riverwalk), Centros Urbanos e se 
centra numa Visão de Planeamento a longo prazo. 

Brampton continua a liderar a exploração e a implementação 
de iniciativas ecológicas a nível ambiental. Algumas subdivisões 
foram deliberadamente concebidas com valas abertas em vez de 
pavimentadas ou com gravilha ao longo da estrada, com o intuito 
de ajudarem a melhorar a qualidade da água, que é um requisito 
essencial para a Autoridade de Conservação. 

As valas de asfalto não proporcionam uma melhor qualidade da 
água e contrariam o conceito de respeito pelo ambiente preconizado 

pela recarga de água do solo.  Se estas valas estiverem junto da sua 
propriedade na sua subdivisão, encorajamo-lo a fazer a sua parte 
para ajudar a mantê-las limpas. 

Uma vez que a primavera dá rapidamente lugar ao verão, 
gostaríamos de lembrar os residentes que há uma série de 
projetos de reparação ou de construção de estradas por toda a 
cidade.  Seja paciente com as equipas que trabalham em projetos, 
como renovação das camadas de desgaste, melhoramentos nos 
cruzamentos, incluindo iluminação pública e sinais de trânsito, 
reabilitação de pontes ou construção de passeios. Uma lista completa 
dos próximos projetos pode ser consultada no website da cidade em 
www.brampton.ca/roadworks.

verão também significa festividades! Há muitas atividades familiares 
que são gratuitas ou a preços muito acessíveis praticamente todas 
as semanas na cidade. Pense em trazer a família e junte-se à 
festa do 150º Aniversário do Canadá com a celebração do Dia do 
Canadá. Leia mais sobre as atividades para manter as crianças (e as 
pessoas de coração jovem) ocupadas este verão nos nossos centros 
recreativos. 



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. 

Cidade do Futuro
Em comparação com 75 cidades de dimensão média nas Américas, 
Brampton ficou classificada no Top 10 e em segundo lugar na Estratégia 
de Simpatia Empresarial e Investimento Estrangeiro Direto (Business 
Friendliness and Foreign Direct Investment Strategy). A cidade também 
foi reconhecida no Top 10 pela Conetividade. A Cidade Americana do 
Futuro de Dimensão Média 2017/18 (Mid-Sized American City of the 
Future 2017/18) foi classificada pela fDi Intelligence, uma divisão do 
Financial Times (UK). Mais de 400 cidades em todo o mundo foram 
analisadas para esta classificação bianual. 

Como é que Brampton lá chegou? Durante 2016, Brampton 
assistiu a um aumento de 4.8 por cento em novas empresas, represen-
tando 2400 empregos adicionais na nossa comunidade. 

Atualização sobre 443 Centre Street North
O nosso gabinete recebeu inúmeras perguntas de residentes em toda a 
cidade relativamente à estrutura na 443 Centre St N. Saiba que a Cidade 
de Brampton está a insistir numa resolução oportuna desta questão de 
longa data.  Tendo em conta os processos judiciais associados a esta 
propriedade, o Supremo Tribunal de Justiça está mais bem posicionado 
para resolver este assunto e evitar a possibilidade de atrasos adicionais 

desnecessários pelo proprietário. Como tal, um pedido para obter uma 
ordem de demolição para a casa inacabada foi apresentado pelo nosso 
Agente Oficial de Construção (Chief Building Official) em 26 de abril de 
2017 através do Supremo Tribunal de Justiça. A data da audiência foi 
marcada para 21 de agosto de 2017. A Cidade continuará a solicitar 
assistência total por parte do Tribunal no sentido de avançar com este 
processo.

Alargamento de entradas
Está a pensar em alargar a sua entrada? Veja o que precisa  
de saber:

• Se vai estreitar ou alargar a parte da avenida (a área situada entre a 
estrada e o passeio), pode necessitar de uma autorização da Cidade. 

• Se vai mudar a paisagem ou colocar vedações na sua propriedade, 
também pode necessitar de preencher um Pedido de Licença à Cidade. 
Isto é necessário para os materiais que serão utilizados na sua entrada, 
como terra, pedra, cimento, relva, etc.

Independentemente de requerer uma licença, existem restrições para o 
alargamento de entradas com base na dimensão da sua propriedade. 
Deve deixar, pelo menos, 0,6 m (dois pés) de paisagem permeável 
entre a sua entrada e a linha de lote do seu lado. Visite brampton.ca ou 
contacte o departamento de Zoneamento da Cidade no 905.874.2090 
para obter detalhes.

O Ombudsman (Provedor) encorajado pelas 
práticas de contratação da Cidade 
Um relatório do Ombudsman de Ontário “elogia” as 
iniciativas pró-ativas da Cidade para melhorar os processos 
do município 
Desde 2015, a Cidade vem tomando medidas para melhorar as práticas 
de contratação, como por exemplo atualizações tecnológicas com 
vista a um processo de licitação mais amigo do utilizador, uma melhor 
automação interna e uma inteligência empresarial melhorada. Um 
novo Diretor de Compras foi nomeado para fornecer uma experiência 
de contratação mais elevada. Uma maior independência do Auditor 
Interno, através dos relatórios funcionais ao Conselho Municipal, assim 
como melhoramentos na formação dada a todos os empregados na 
Cidade envolvidos em contratação, também ajudaram a consolidar os 
processos.  

Promessa Ecológica Crescimento Sustentável 
(Grow Green)  
A Comissão Consultiva para o Ambiente de Brampton (Brampton 
Environment Advisory Committee) é uma das equipas decisivas para 
ajudar a concretizar Brampton Crescimento Sustentável (Brampton 
Grow Green) atuando em seis áreas fundamentais – pessoas, água, 
terra, energia, ar e lixo. E eles querem o seu envolvimento, 
aceitando a Promessa Ecológica Crescimento Sustentável (Grow Green)!
Aceitar a promessa ecológica é simples e gratuito - basta empenhar-se 
em ações simples, ecológicas durante um período de tempo específico. 
Lançado no Dia da Terra no início deste ano, o programa decorre até ao 
fim de setembro. 
Visite www.brampton.ca/ecopledge para saber mais e inscrever-se.

Prepare-se para o verão 

Está a pensar como vai manter as crianças ocupadas este verão? Escolha 
um dos acampamentos diurnos de verão dos Centros Recreativos para 
crianças de todas as idades e interesses. Os campistas podem aprender 
sobre trabalho, ciência e matemática, praticar as suas competências 
em arte, dança ou música, praticar desportos e desfrutar dos espaços 
exteriores. Os acampamentos decorrem em sessões de uma semana, 
portanto experimente uma série de atividades este verão!

Os acampamentos de verão começam a 3 de julho. A maioria dos 
acampamentos funciona das 9:00 às 16:00, com centro de dia disponível 
mediante o pagamento de uma taxa nominal.  Consulte o Guia do 
Programa Recreativo primavera/verão 2017 para uma lista completa 
dos programas disponíveis e inscreva-se online, por telefone ou no seu 
centro recreativo local. Para encontrar o acampamento certo para si, 
crie o seu guia recreativo personalizado em  www.brampton.ca/
recreationsearch   

Se os acampamentos não lhe interessam, estão disponíveis programas 
de visitas pela cidade durante todo o verão. Para informações 
atualizadas sobre a programação, visite  
www.brampton.ca/dropinfilter 

Sessão Aberta Centro Recreativo Sénior 
Flower City
14 de agosto, das 12:00 
às 15:00

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

8870 McLaughlin Road em 
Queen Street. 905.874.3500

Verificações de segurança de fogo-de-artifício 
em vigor  
A segurança não é só importante para as pessoas que usam fogo-de-ar-
tifício, mas também para quem o vende. Este é o princípio subjacente 
à introdução de um curso anual obrigatório em Brampton para os 
fornecedores de fogo-de-artifício antes de serem autorizados a vender. 
Lançado no início deste ano, o curso anual abrangerá os tipos de 
fogo-de-artifício permitidos para venda; regras de armazenagem, 
exposição e venda, requisitos de identificação do cliente e diretrizes de 
segurança para distribuir aos compradores.

Os fornecedores que não puderem frequentar o curso em Abril deste 
ano, podem inscrever-se para a sessão de outono, 18 ou 28 de setembro. 
Detalhes disponíveis em www.bramtpon.ca. 

Também lembramos os residentes que só o fogo-de-artifício de curto 
alcance (alcance até três metros quando ativado) é permitido na sua 
propriedade quatro vezes por ano - Dia da Vitória, Dia do Canadá, 
Diwali ou Véspera de Ano Novo.

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 
aplicação Pingstreet.

• 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.



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. 

Cidade do Futuro
Em comparação com 75 cidades de dimensão média nas Américas, 
Brampton ficou classificada no Top 10 e em segundo lugar na Estratégia 
de Simpatia Empresarial e Investimento Estrangeiro Direto (Business 
Friendliness and Foreign Direct Investment Strategy). A cidade também 
foi reconhecida no Top 10 pela Conetividade. A Cidade Americana do 
Futuro de Dimensão Média 2017/18 (Mid-Sized American City of the 
Future 2017/18) foi classificada pela fDi Intelligence, uma divisão do 
Financial Times (UK). Mais de 400 cidades em todo o mundo foram 
analisadas para esta classificação bianual. 

Como é que Brampton lá chegou? Durante 2016, Brampton 
assistiu a um aumento de 4.8 por cento em novas empresas, represen-
tando 2400 empregos adicionais na nossa comunidade. 

Atualização sobre 443 Centre Street North
O nosso gabinete recebeu inúmeras perguntas de residentes em toda a 
cidade relativamente à estrutura na 443 Centre St N. Saiba que a Cidade 
de Brampton está a insistir numa resolução oportuna desta questão de 
longa data.  Tendo em conta os processos judiciais associados a esta 
propriedade, o Supremo Tribunal de Justiça está mais bem posicionado 
para resolver este assunto e evitar a possibilidade de atrasos adicionais 

desnecessários pelo proprietário. Como tal, um pedido para obter uma 
ordem de demolição para a casa inacabada foi apresentado pelo nosso 
Agente Oficial de Construção (Chief Building Official) em 26 de abril de 
2017 através do Supremo Tribunal de Justiça. A data da audiência foi 
marcada para 21 de agosto de 2017. A Cidade continuará a solicitar 
assistência total por parte do Tribunal no sentido de avançar com este 
processo.

Alargamento de entradas
Está a pensar em alargar a sua entrada? Veja o que precisa  
de saber:

• Se vai estreitar ou alargar a parte da avenida (a área situada entre a 
estrada e o passeio), pode necessitar de uma autorização da Cidade. 

• Se vai mudar a paisagem ou colocar vedações na sua propriedade, 
também pode necessitar de preencher um Pedido de Licença à Cidade. 
Isto é necessário para os materiais que serão utilizados na sua entrada, 
como terra, pedra, cimento, relva, etc.

Independentemente de requerer uma licença, existem restrições para o 
alargamento de entradas com base na dimensão da sua propriedade. 
Deve deixar, pelo menos, 0,6 m (dois pés) de paisagem permeável 
entre a sua entrada e a linha de lote do seu lado. Visite brampton.ca ou 
contacte o departamento de Zoneamento da Cidade no 905.874.2090 
para obter detalhes.

O Ombudsman (Provedor) encorajado pelas 
práticas de contratação da Cidade 
Um relatório do Ombudsman de Ontário “elogia” as 
iniciativas pró-ativas da Cidade para melhorar os processos 
do município 
Desde 2015, a Cidade vem tomando medidas para melhorar as práticas 
de contratação, como por exemplo atualizações tecnológicas com 
vista a um processo de licitação mais amigo do utilizador, uma melhor 
automação interna e uma inteligência empresarial melhorada. Um 
novo Diretor de Compras foi nomeado para fornecer uma experiência 
de contratação mais elevada. Uma maior independência do Auditor 
Interno, através dos relatórios funcionais ao Conselho Municipal, assim 
como melhoramentos na formação dada a todos os empregados na 
Cidade envolvidos em contratação, também ajudaram a consolidar os 
processos.  

Promessa Ecológica Crescimento Sustentável 
(Grow Green)  
A Comissão Consultiva para o Ambiente de Brampton (Brampton 
Environment Advisory Committee) é uma das equipas decisivas para 
ajudar a concretizar Brampton Crescimento Sustentável (Brampton 
Grow Green) atuando em seis áreas fundamentais – pessoas, água, 
terra, energia, ar e lixo. E eles querem o seu envolvimento, 
aceitando a Promessa Ecológica Crescimento Sustentável (Grow Green)!
Aceitar a promessa ecológica é simples e gratuito - basta empenhar-se 
em ações simples, ecológicas durante um período de tempo específico. 
Lançado no Dia da Terra no início deste ano, o programa decorre até ao 
fim de setembro. 
Visite www.brampton.ca/ecopledge para saber mais e inscrever-se.

Prepare-se para o verão 

Está a pensar como vai manter as crianças ocupadas este verão? Escolha 
um dos acampamentos diurnos de verão dos Centros Recreativos para 
crianças de todas as idades e interesses. Os campistas podem aprender 
sobre trabalho, ciência e matemática, praticar as suas competências 
em arte, dança ou música, praticar desportos e desfrutar dos espaços 
exteriores. Os acampamentos decorrem em sessões de uma semana, 
portanto experimente uma série de atividades este verão!

Os acampamentos de verão começam a 3 de julho. A maioria dos 
acampamentos funciona das 9:00 às 16:00, com centro de dia disponível 
mediante o pagamento de uma taxa nominal.  Consulte o Guia do 
Programa Recreativo primavera/verão 2017 para uma lista completa 
dos programas disponíveis e inscreva-se online, por telefone ou no seu 
centro recreativo local. Para encontrar o acampamento certo para si, 
crie o seu guia recreativo personalizado em  www.brampton.ca/
recreationsearch   

Se os acampamentos não lhe interessam, estão disponíveis programas 
de visitas pela cidade durante todo o verão. Para informações 
atualizadas sobre a programação, visite  
www.brampton.ca/dropinfilter 

Sessão Aberta Centro Recreativo Sénior 
Flower City
14 de agosto, das 12:00 
às 15:00

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

8870 McLaughlin Road em 
Queen Street. 905.874.3500

Verificações de segurança de fogo-de-artifício 
em vigor  
A segurança não é só importante para as pessoas que usam fogo-de-ar-
tifício, mas também para quem o vende. Este é o princípio subjacente 
à introdução de um curso anual obrigatório em Brampton para os 
fornecedores de fogo-de-artifício antes de serem autorizados a vender. 
Lançado no início deste ano, o curso anual abrangerá os tipos de 
fogo-de-artifício permitidos para venda; regras de armazenagem, 
exposição e venda, requisitos de identificação do cliente e diretrizes de 
segurança para distribuir aos compradores.

Os fornecedores que não puderem frequentar o curso em Abril deste 
ano, podem inscrever-se para a sessão de outono, 18 ou 28 de setembro. 
Detalhes disponíveis em www.bramtpon.ca. 

Também lembramos os residentes que só o fogo-de-artifício de curto 
alcance (alcance até três metros quando ativado) é permitido na sua 
propriedade quatro vezes por ano - Dia da Vitória, Dia do Canadá, 
Diwali ou Véspera de Ano Novo.

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 
aplicação Pingstreet.

• 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.



UpdateCOMMUNITY

Primavera/Verão 
2017

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

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.

Grant Gibson 
Conselheiro Regional 

DISTRITOS 1 e 5

Elaine Moore 
Conselheira Regional 
DISTRITOS 1 e 5

centros urbanos

passeio ribeirinho

visão de planeamento

parcerias na área da saúde

ligações regionais

universidade

Elaine Moore 
905.874.2601 
elaine.moore@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 1 e 5:
Cindy Tate 
905.874.3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905.874.2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905.874.5946 
dani.jandu@brampton.ca

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 1 e 5 incluem:

• O equipamento nas áreas de lazer Winterfold Park, Talbot Park, Koretz Park e W.A. Russell  
 Parkette será substituído, com vista a melhorar a acessibilidade dos espaços e estruturas  
 lúdicos ao ar livre.  

• A estrutura exterior em Earnie Mitchell Park será melhorada.

•  Algumas secções de 21 trilhos recreativos em Robwill Parkette, Valleydown Park,  
 Sheffield Park e Hansen Parkette serão modernizadas para facilitar o acesso para peões e  
 ciclistas. 

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

Mensagem da Presidente da Câmara
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, centrando-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

Mensagem dos Conselheiros
Bem-vindo à nossa newsletter primavera/verão! Brampton está 
concentrada em construir uma cidade que se torne líder global, 
definindo-se como centro de empregos e inovação, focalizando-se 
nas seis principais iniciativas identificadas no Plano Estratégico 
2016-2018. Esperamos que se familiarize com estes seis “agentes 
de mudança” referidos no gráfico acima à medida que Brampton 
desenvolve: Ligações Regionais, uma Universidade, Parcerias na área 
da Saúde, o Passeio Ribeirinho (Riverwalk), Centros Urbanos e se 
centra numa Visão de Planeamento a longo prazo. 

Brampton continua a liderar a exploração e a implementação 
de iniciativas ecológicas a nível ambiental. Algumas subdivisões 
foram deliberadamente concebidas com valas abertas em vez de 
pavimentadas ou com gravilha ao longo da estrada, com o intuito 
de ajudarem a melhorar a qualidade da água, que é um requisito 
essencial para a Autoridade de Conservação. 

As valas de asfalto não proporcionam uma melhor qualidade da 
água e contrariam o conceito de respeito pelo ambiente preconizado 

pela recarga de água do solo.  Se estas valas estiverem junto da sua 
propriedade na sua subdivisão, encorajamo-lo a fazer a sua parte 
para ajudar a mantê-las limpas. 

Uma vez que a primavera dá rapidamente lugar ao verão, 
gostaríamos de lembrar os residentes que há uma série de 
projetos de reparação ou de construção de estradas por toda a 
cidade.  Seja paciente com as equipas que trabalham em projetos, 
como renovação das camadas de desgaste, melhoramentos nos 
cruzamentos, incluindo iluminação pública e sinais de trânsito, 
reabilitação de pontes ou construção de passeios. Uma lista completa 
dos próximos projetos pode ser consultada no website da cidade em 
www.brampton.ca/roadworks.

verão também significa festividades! Há muitas atividades familiares 
que são gratuitas ou a preços muito acessíveis praticamente todas 
as semanas na cidade. Pense em trazer a família e junte-se à 
festa do 150º Aniversário do Canadá com a celebração do Dia do 
Canadá. Leia mais sobre as atividades para manter as crianças (e as 
pessoas de coração jovem) ocupadas este verão nos nossos centros 
recreativos. 


