
UpdateCOMMUNITY

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 
Brampton

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

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

DISTRITOS 2 e 6

Michael Palleschi 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 2 e 6

Mensagem dos Conselheiros
Estamos muito contentes por ter oportunidade de o atualizar sobre os 
eventos, atividades e programas a acontecer nos Distritos 2 e 6 e nos 
arredores de Brampton.  Esta newsletter também oferece algumas 'dicas 
úteis’ para ajudar a sua família a manter-se em segurança durante todo 
o ano.  

O encerramento da Associação Cidade Segura de Brampton (Brampton 
Safe City Association) deixou uma lacuna significativa na capacidade 
que os residentes de Brampton tinham de participar, usufruir e apoiar 
substancialmente a prevenção do crime com base na comunidade e os 
programas de segurança na vizinhança.  Como alguns de vós devem 
saber, o Conselho estabeleceu uma Comissão Consultiva de Segurança 
Comunitária (Community Safety Advisory Committee) no início deste 
ano, como forma de ajudar a promover o compromisso e a participação 
dos residentes na segurança comunitária.   Apoiámos entusiastica-
mente a criação da Comissão Consultiva de Segurança Comunitária 
(Community Safety Advisory Committee) e já vimos alguns progressos 
positivos, incluindo a revitalização do programa Vigilância pela 
Vizinhança (Neighbourhood Watch) da Brampton Focus.  Espere por mais 
informações sobre a Comissão Consultiva de Segurança Comunitária 
(Community Safety Advisory Committee) e procure oportunidades para 
participar na prevenção do crime e na segurança comunitária na sua 
vizinhança.  

Brampton desempenhou, mais uma vez, um papel inovador, de liderança 
nos transportes públicos.    A ter início em 2018, aproximadamente 10 
novos autocarros elétricos a bateria serão lançados em dois trajetos, 
incluindo o Mount Pleasant Route 26.   Este projeto piloto inovador com 
ajuda da Brampton Transit satisfaz as necessidades futuras dos seus 

residentes, enquanto preserva a nossa herança ambiental e natural.

De acordo com a Census Canada in 2016, a população de seniores 
(com 65 anos e mais) em Brampton aumentou 40% entre 2011 e 
2016.  As populações idosas e a urbanização estão entre as principais 
tendências globais que configuram as cidades no século XXI.  A resposta 
municipal às populações idosas tem sido no sentido de construir cidades 
“mais amigas das pessoas idosas”.  Desenvolver uma Estratégia 
Amiga da Idade (Age-Friendly Strategy) é um objetivo importante no 
Plano Estratégico 2016-2018 da Cidade.  A equipa avalia atualmente 
a “amizade pela idade” da Cidade de Brampton e, com base nestes 
resultados, apresentará um relatório ao Conselho com recomendações 
sobre a forma como a nossa comunidade pode dar resposta a este 
movimento universal.

Esperamos que reserve algum tempo para ler a newsletter e não se 
esqueça de entrar em contacto connosco se tiver quaisquer perguntas 
ou sugestões sobre a forma como podemos trabalhar consigo para 
melhorar ainda mais a nossa Cidade.

Replantar os solos dos vales de Brampton  
O programa de naturalização dos solos dos vales foi concebido para repor as comunidades 
vegetais nativas em áreas que foram despojadas de vegetação devido a práticas agrícolas e 
desenvolvimento no passado. Nos últimos 15 anos, a Cidade plantou 160 hectares de solo 
nos vales com 30 000 árvores, 250 000 arbustos e 150 000 flores silvestres. 

O programa continua este ano, à medida que as equipas da Cidade plantam 1300 árvores 
e 10 000 arbustos em Apple Valley Way, Laurelcrest Park e Gardenbrooke Trail - uma área 
total de 17 hectares.

Este programa está a melhorar consideravelmente a ecologia 
nos vales de Brampton ao introduzir um novo habitat 

da vida selvagem e ao melhorar o habitat 
fluvial das espécies piscícolas. Também tem 

benefícios fiscais, uma vez que transforma 
os vales num destino mais agradável 

para caminhantes, naturalistas e 
grupos comunitários.

Michael Palleschi
905.874.2661
michael.palleschi@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral
Julie Lozinski
905.874.2602
Julie.lozinski@brampton.ca

Doug Whillans
905.874.2606
doug.whillans@brampton.ca

Brian Johnston
905.874.5910 
brian.johnston@brampton.ca

 @COB_Wards2and6

 Conselheiro Michael Palleschi   Conselheiro Whillans
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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, focando-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



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).  

A sua casa, a sua rua 

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

Lista de controlo da segurança 
contra incêndio 

 Instale detetores de fumo e monóxido de carbono - É DE LEI
 Substitua pilhas e teste os detetores mensalmente.

 Inspecione visualmente os cabos e tomadas elétricos.
 Substitua cabos desgastados ou danificados. Peça a um eletricista 
autorizado para reparar tomadas soltas.

 Limpe o entulho, uma garagem limpa é uma garagem mais 
segura.

 Retire as folhas das calhas com cuidado.
 Use uma escada robusta e luvas de borracha. Trabalhe em pares para 
garantir a segurança.

 Limpe e verifique os BBQ (churrascos).
 Limpe os queimadores e tubos. Teste se há fugas com uma solução  
 50/50 de água/sabão.

 Nunca cozinhe com queimadores de propano ou churrascos 
na garagem ou em casa. 

 Guarde o combustível e outros elementos inflamáveis de 
forma segura.
 Mantenha-os numa cabana afastada da luz solar e das fontes de calor. 
Não guarde mais do que 30 L de gasolina numa garagem anexa.

 Certifique-se de que o número da sua porta é visível da 
estrada. 
 Remova os números do lote e quaisquer ramos que estejam à frente  
 da casa. 

Melhoramentos nos trilhos e áreas de lazer
Através do apoio do Programa de Infraestruturas Comunitárias do 
Canadá 150 (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 2 e 6 incluem:

• O equipamento nas áreas de lazer do Ching Water Tower Park, 
Conservation Park (Col. Bert), Kindle Parkette e Southwell Parkette 
será substituído com vista a melhorar a acessibilidade dos espaços e 
estruturas lúdicos ao ar livre.  

• A estrutura exterior em Creditview/Sandalwood Park Fitness Trail será 
melhorada.

• Algumas secções de 21 trilhos recreativos serão atualizadas para 
facilitar o acesso a peões e ciclistas.  

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

Pavimentação   
À medida que o tempo quente começa, as equipas da Cidade dão início 
a uma série de reparações nas estradas de Brampton. Este trabalho 
inclui renovação das camadas de desgaste, melhoramentos nos 
cruzamentos, reabilitação de pontes, construção de passeios e melhora-
mentos na iluminação pública e nos sinais de trânsito, 

Está a pensar se haverá construção de estradas na sua  
vizinhança ou procura apenas um percurso livre para ir para o trabalho? 
Visite www.brampton.ca/roadworks para uma lista completa de 
projetos, atualizada diariamente à medida que o estado da construção 
muda. Também pode descarregar a aplicação Pingstreet. e manter-se 
atualizado com informações sobre encerramento de estradas no seu 
smartphone.

Os seus heróis locais no 
Desporto  
Vá ao Passeio da Fama dos Desportos de 
Brampton no Centro Powerade (Powerade 
Centre) para conhecer o rico legado desportivo 
de Brampton.

Cinco novos membros foram induzidos este 
ano. Na categoria Organizador, Fran Rider foi 
induzida pelo seu papel de liderança no Hóquei Feminino. Mark Evans 
é a terceira geração da sua família a entrar no Passeio da Fama dos 
Desportos de Brampton, na sequência da sua perpétua associação com 
a equipa de lacrosse Brampton Excelsiors. Outro jogador de lacrosse, 
membro dos Passeios da Fama de Lacrosse de Ontário e Canadiano, 
Don Arthurs, foi induzido como Veterano. Dois induzidos juntaram-se 
ao Passeio da Fama na categoria Atleta: o lendário corredor de stock car 
Bill Zardo, e o campeão de softball Kelly Craig.

O Passeio da Fama dos Desportos de Brampton foi fundado em 1979 
por um grupo de entusiastas do desporto dedicados, em conjunto com a 
Cidade de Brampton.  

Transformar a abordagem económica
À medida que Brampton evolui para alcançar um lugar proeminente 
como centro urbano importante, a nossa abordagem de 
Desenvolvimento Económico está a transformar-se em conformidade.

A Cidade reforçará a atenção dada à abordagem sectorial, antecipando 
as capacidades e as indústrias do futuro, enquanto considera atributos 
tradicionais. As áreas de foco são: Fabrico Avançado, Saúde  
e Ciências Humanas, Processamento de Alimentos e Bebidas e Inovação  
e Tecnologia. 

Além disso, o Desenvolvimento Económico surgiu com os Serviços 
Culturais da Cidade. Existe uma ligação importante entre a atividade do 
setor das artes e da cultura e a vitalidade económica de Brampton. 

Planear o futuro de Brampton
Para uma cidade com aproximadamente 600 000 pessoas, é necessário 
um planeamento contínuo e abrangente. Se já ouviu falar dos planos 
diretores da Cidade, mas não sabe em que consistem, apresentamos 
aqui um guia rápido.

Plano O�cial

Plano Diretor
Ambiental

Plano Diretor
de Parques e
Recreação

Plano Diretor
Queen Street
Transit

Serve de guia para tudo desde desenvolvimento de 
habitação a transportes e mais. O compromisso público 
começa no outono.

Plano de 10 anos para uma Brampton mais saudável, 
resiliente e habitável. O plano Crescimento Sustentável 
de Brampton (Brampton Grow Green) serve de guia 
para a sustentabilidade ambiental.

Plano de 15 anos para melhorar e desenvolver parques, 
instalações e programas recreativos. Oportunidades para 
uma vida saudável acessíveis a todos. A contribuição do 
público é importante quando o plano for finalizado neste 
outono.

Plano de 30 anos para melhorar os transportes no 
corredor Queen Street (McLaughlin Rd. a Regional Rd. 50). 
Transportes rápidos em autocarro ou metropolitano ligeiro 
ou uma combinação dos dois. Consulta pública em 2017.

Estratégia para construir uma rede interligada para peões e 
ciclistas. Encorajar o ciclismo como meio viável de viajar em 
trabalho e lazer. O público pode contribuir com opiniões 
através do formulário online. 

brampton.ca/opreview

brampton.ca/ecopledge

brampton.ca/prmp

brampton.ca/QSTMP

brampton.ca/atmp

Plano Diretor de 
Transportes Ativos

vente au détail logement emploi espace ouvert croissance urban
design

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets

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).  

A sua casa, a sua rua 

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

Lista de controlo da segurança 
contra incêndio 

 Instale detetores de fumo e monóxido de carbono - É DE LEI
 Substitua pilhas e teste os detetores mensalmente.

 Inspecione visualmente os cabos e tomadas elétricos.
 Substitua cabos desgastados ou danificados. Peça a um eletricista 
autorizado para reparar tomadas soltas.

 Limpe o entulho, uma garagem limpa é uma garagem mais 
segura.

 Retire as folhas das calhas com cuidado.
 Use uma escada robusta e luvas de borracha. Trabalhe em pares para 
garantir a segurança.

 Limpe e verifique os BBQ (churrascos).
 Limpe os queimadores e tubos. Teste se há fugas com uma solução  
 50/50 de água/sabão.

 Nunca cozinhe com queimadores de propano ou churrascos 
na garagem ou em casa. 

 Guarde o combustível e outros elementos inflamáveis de 
forma segura.
 Mantenha-os numa cabana afastada da luz solar e das fontes de calor. 
Não guarde mais do que 30 L de gasolina numa garagem anexa.

 Certifique-se de que o número da sua porta é visível da 
estrada. 
 Remova os números do lote e quaisquer ramos que estejam à frente  
 da casa. 

Melhoramentos nos trilhos e áreas de lazer
Através do apoio do Programa de Infraestruturas Comunitárias do 
Canadá 150 (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 2 e 6 incluem:

• O equipamento nas áreas de lazer do Ching Water Tower Park, 
Conservation Park (Col. Bert), Kindle Parkette e Southwell Parkette 
será substituído com vista a melhorar a acessibilidade dos espaços e 
estruturas lúdicos ao ar livre.  

• A estrutura exterior em Creditview/Sandalwood Park Fitness Trail será 
melhorada.

• Algumas secções de 21 trilhos recreativos serão atualizadas para 
facilitar o acesso a peões e ciclistas.  

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

Pavimentação   
À medida que o tempo quente começa, as equipas da Cidade dão início 
a uma série de reparações nas estradas de Brampton. Este trabalho 
inclui renovação das camadas de desgaste, melhoramentos nos 
cruzamentos, reabilitação de pontes, construção de passeios e melhora-
mentos na iluminação pública e nos sinais de trânsito, 

Está a pensar se haverá construção de estradas na sua  
vizinhança ou procura apenas um percurso livre para ir para o trabalho? 
Visite www.brampton.ca/roadworks para uma lista completa de 
projetos, atualizada diariamente à medida que o estado da construção 
muda. Também pode descarregar a aplicação Pingstreet. e manter-se 
atualizado com informações sobre encerramento de estradas no seu 
smartphone.

Os seus heróis locais no 
Desporto  
Vá ao Passeio da Fama dos Desportos de 
Brampton no Centro Powerade (Powerade 
Centre) para conhecer o rico legado desportivo 
de Brampton.

Cinco novos membros foram induzidos este 
ano. Na categoria Organizador, Fran Rider foi 
induzida pelo seu papel de liderança no Hóquei Feminino. Mark Evans 
é a terceira geração da sua família a entrar no Passeio da Fama dos 
Desportos de Brampton, na sequência da sua perpétua associação com 
a equipa de lacrosse Brampton Excelsiors. Outro jogador de lacrosse, 
membro dos Passeios da Fama de Lacrosse de Ontário e Canadiano, 
Don Arthurs, foi induzido como Veterano. Dois induzidos juntaram-se 
ao Passeio da Fama na categoria Atleta: o lendário corredor de stock car 
Bill Zardo, e o campeão de softball Kelly Craig.

O Passeio da Fama dos Desportos de Brampton foi fundado em 1979 
por um grupo de entusiastas do desporto dedicados, em conjunto com a 
Cidade de Brampton.  

Transformar a abordagem económica
À medida que Brampton evolui para alcançar um lugar proeminente 
como centro urbano importante, a nossa abordagem de 
Desenvolvimento Económico está a transformar-se em conformidade.

A Cidade reforçará a atenção dada à abordagem sectorial, antecipando 
as capacidades e as indústrias do futuro, enquanto considera atributos 
tradicionais. As áreas de foco são: Fabrico Avançado, Saúde  
e Ciências Humanas, Processamento de Alimentos e Bebidas e Inovação  
e Tecnologia. 

Além disso, o Desenvolvimento Económico surgiu com os Serviços 
Culturais da Cidade. Existe uma ligação importante entre a atividade do 
setor das artes e da cultura e a vitalidade económica de Brampton. 

Planear o futuro de Brampton
Para uma cidade com aproximadamente 600 000 pessoas, é necessário 
um planeamento contínuo e abrangente. Se já ouviu falar dos planos 
diretores da Cidade, mas não sabe em que consistem, apresentamos 
aqui um guia rápido.

Plano O�cial

Plano Diretor
Ambiental

Plano Diretor
de Parques e
Recreação

Plano Diretor
Queen Street
Transit

Serve de guia para tudo desde desenvolvimento de 
habitação a transportes e mais. O compromisso público 
começa no outono.

Plano de 10 anos para uma Brampton mais saudável, 
resiliente e habitável. O plano Crescimento Sustentável 
de Brampton (Brampton Grow Green) serve de guia 
para a sustentabilidade ambiental.

Plano de 15 anos para melhorar e desenvolver parques, 
instalações e programas recreativos. Oportunidades para 
uma vida saudável acessíveis a todos. A contribuição do 
público é importante quando o plano for finalizado neste 
outono.

Plano de 30 anos para melhorar os transportes no 
corredor Queen Street (McLaughlin Rd. a Regional Rd. 50). 
Transportes rápidos em autocarro ou metropolitano ligeiro 
ou uma combinação dos dois. Consulta pública em 2017.

Estratégia para construir uma rede interligada para peões e 
ciclistas. Encorajar o ciclismo como meio viável de viajar em 
trabalho e lazer. O público pode contribuir com opiniões 
através do formulário online. 

brampton.ca/opreview

brampton.ca/ecopledge

brampton.ca/prmp

brampton.ca/QSTMP

brampton.ca/atmp

Plano Diretor de 
Transportes Ativos

vente au détail logement emploi espace ouvert croissance urban
design

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets

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

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 
Brampton

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

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

DISTRITOS 2 e 6

Michael Palleschi 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 2 e 6

Mensagem dos Conselheiros
Estamos muito contentes por ter oportunidade de o atualizar sobre os 
eventos, atividades e programas a acontecer nos Distritos 2 e 6 e nos 
arredores de Brampton.  Esta newsletter também oferece algumas 'dicas 
úteis’ para ajudar a sua família a manter-se em segurança durante todo 
o ano.  

O encerramento da Associação Cidade Segura de Brampton (Brampton 
Safe City Association) deixou uma lacuna significativa na capacidade 
que os residentes de Brampton tinham de participar, usufruir e apoiar 
substancialmente a prevenção do crime com base na comunidade e os 
programas de segurança na vizinhança.  Como alguns de vós devem 
saber, o Conselho estabeleceu uma Comissão Consultiva de Segurança 
Comunitária (Community Safety Advisory Committee) no início deste 
ano, como forma de ajudar a promover o compromisso e a participação 
dos residentes na segurança comunitária.   Apoiámos entusiastica-
mente a criação da Comissão Consultiva de Segurança Comunitária 
(Community Safety Advisory Committee) e já vimos alguns progressos 
positivos, incluindo a revitalização do programa Vigilância pela 
Vizinhança (Neighbourhood Watch) da Brampton Focus.  Espere por mais 
informações sobre a Comissão Consultiva de Segurança Comunitária 
(Community Safety Advisory Committee) e procure oportunidades para 
participar na prevenção do crime e na segurança comunitária na sua 
vizinhança.  

Brampton desempenhou, mais uma vez, um papel inovador, de liderança 
nos transportes públicos.    A ter início em 2018, aproximadamente 10 
novos autocarros elétricos a bateria serão lançados em dois trajetos, 
incluindo o Mount Pleasant Route 26.   Este projeto piloto inovador com 
ajuda da Brampton Transit satisfaz as necessidades futuras dos seus 

residentes, enquanto preserva a nossa herança ambiental e natural.

De acordo com a Census Canada in 2016, a população de seniores 
(com 65 anos e mais) em Brampton aumentou 40% entre 2011 e 
2016.  As populações idosas e a urbanização estão entre as principais 
tendências globais que configuram as cidades no século XXI.  A resposta 
municipal às populações idosas tem sido no sentido de construir cidades 
“mais amigas das pessoas idosas”.  Desenvolver uma Estratégia 
Amiga da Idade (Age-Friendly Strategy) é um objetivo importante no 
Plano Estratégico 2016-2018 da Cidade.  A equipa avalia atualmente 
a “amizade pela idade” da Cidade de Brampton e, com base nestes 
resultados, apresentará um relatório ao Conselho com recomendações 
sobre a forma como a nossa comunidade pode dar resposta a este 
movimento universal.

Esperamos que reserve algum tempo para ler a newsletter e não se 
esqueça de entrar em contacto connosco se tiver quaisquer perguntas 
ou sugestões sobre a forma como podemos trabalhar consigo para 
melhorar ainda mais a nossa Cidade.

Replantar os solos dos vales de Brampton  
O programa de naturalização dos solos dos vales foi concebido para repor as comunidades 
vegetais nativas em áreas que foram despojadas de vegetação devido a práticas agrícolas e 
desenvolvimento no passado. Nos últimos 15 anos, a Cidade plantou 160 hectares de solo 
nos vales com 30 000 árvores, 250 000 arbustos e 150 000 flores silvestres. 

O programa continua este ano, à medida que as equipas da Cidade plantam 1300 árvores 
e 10 000 arbustos em Apple Valley Way, Laurelcrest Park e Gardenbrooke Trail - uma área 
total de 17 hectares.

Este programa está a melhorar consideravelmente a ecologia 
nos vales de Brampton ao introduzir um novo habitat 

da vida selvagem e ao melhorar o habitat 
fluvial das espécies piscícolas. Também tem 

benefícios fiscais, uma vez que transforma 
os vales num destino mais agradável 

para caminhantes, naturalistas e 
grupos comunitários.

Michael Palleschi
905.874.2661
michael.palleschi@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral
Julie Lozinski
905.874.2602
Julie.lozinski@brampton.ca

Doug Whillans
905.874.2606
doug.whillans@brampton.ca

Brian Johnston
905.874.5910 
brian.johnston@brampton.ca

 @COB_Wards2and6

 Conselheiro Michael Palleschi   Conselheiro Whillans
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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, focando-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


