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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.

Pat Fortini 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 7 e 8

Gael Miles 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 7 e 8

 Gael Miles   gmiles_brampton  Pat Fortini Conselheiro pat_fortini

Gael Miles
905.874.2671 
gael.miles@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral:
Anjan Sohi 
905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Pat Fortini
T: 905.874.2611  C: 416.806.0708 
pat.fortini@brampton.ca

Ingrid Jagtoo
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

Mensagem do Conselheiro Fortini
Brampton é uma cidade extraordinária que oferece uma vasta 
gama de estruturas e oportunidades para residentes. Quer se trate 
de negócios, recreação, arte, cultura e entretenimento, compras ou 
desporto, podemos ajudá-lo.  

Nesta estação, a equipa de manutenção das estradas está a preparar 
uma série de trabalhos de recuperação, incluindo reconstrução 
e substituição da iluminação pública, reabilitação de pontes,  
renovação das camadas de desgaste e sinais de trânsito. A Cidade 
também irá substituir o equipamento em áreas de lazer, tornando-as 
mais acessíveis para todos usarem. 

Este verão em Brampton, a Cidade vai replantar mais de 6500 
árvores, que foram destruídas pela tempestade de gelo ou pelo 
Besouro-verde. Os adjudicatários e a equipa irão colaborar para 
limpeza de lixo, remoção de resíduos, corte de turfa e relva em 
parques e avenidas, incluindo canteiros.

Espero continuar a trabalhar consigo e estou disponível para o 
conhecer para discutir quaisquer assuntos que ache conveniente. 
Contacte sempre que precisar.   

Desejo-lhe um grande verão,

Pat

Mensagem da Conselheira Regional Miles
Grandes coisas estão a acontecer em Brampton. Celebre o 150º ano do 
Canadá enquanto usufrui daquilo que nos torna especiais: mercados, 
festivais, entretenimento, restaurantes e vitalidade cultural. 

Brampton é um centro urbano importante com 80 sedes de empresas, 
atraindo 290 novas empresas e $ 2 biliões em investimento na área 
da construção no ano passado.  A sua cidade está a modernizar-se, a 
colaborar e a formar parcerias para obter um maior sucesso económico.

Eu compreendo que a segurança da comunidade e do trânsito seja um 
ponto importante na sua lista de preocupações. As vizinhanças seguras 
surgem quando conhece os seus vizinhos e colabora com a polícia e a 
Cidade para resolver os problemas. Se gostaria de ter uma reunião com 
a vizinhança, contacte-me.

O orgulho e o embelezamento da comunidade são importantes. 
Preocupada com o aspeto das avenidas no Distrito 8, encorajei a 
remoção de canteiros com arbustos que atraem ervas daninhas e lixo. 
Pode aguardar mais canteiros de flores em cruzamentos importantes e 
plantação de árvores em toda a cidade. 

Brampton está a pensar num panorama mais alargado e, como sua 
Conselheira Regional, orgulho-me de o representar à medida que nos 
preparamos para o futuro. 

Tenha um grande verão, 

Gael

Celebrar com cuidado
Vai usar fogo--de-artifício para celebrar o Dia do Canadá, Diwali, Véspera de Ano Novo ou 
Dia da Vitória? Veja o que precisa de saber:  
Só o fogo-de-artifício de curto alcance, isto é, o que tem um alcance inferior a três metros 
(10 pés) quando ativado (por exemplo, fontes, rodas, roletas, faíscas) é permitido na sua 
propriedade.
Todo o fogo-de-artifício de longo alcance (o que tem um alcance superior a três metros) 
não é permitido em Brampton. 

Segurança 
• Deve ter um recipiente com água ou uma mangueira com água disponível para apagar o 
fogo-de-artifício
• Nunca acenda um fogo de artificio ou segure num fogo de artificio aceso na sua mão, 
para além de uma faísca
• Depois de usar faíscas, coloque-as num recipiente com água para arrefecerem completa-
mente antes de as eliminar 
• Deixe arrefecer o fogo de artifício antes de o eliminar

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

Celebrar com a nação
Para celebrar o marco memorável para o 150º ano do 
Canadá, apraz-nos ter listas de eventos comunitários e da 
Cidade reunidos num único local para que possa explorar.  
Encontre um evento ou lista em Brampton.ca/canada150.



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 7 e 8 incluem:

• O equipamento nas áreas de lazer do Nasmith Park, Hilldale Park N,  
 Crescent Hill Park, Greenmount Park N e Professor’s Lake East será  
 substituído, com vista a melhorar a acessibilidade dos espaços e  
 estruturas lúdicos ao ar livre.  

• A estrutura exterior em Chinguacousy Park Fitness Trail, Professor’s  
 Lake Fitness Trail, Chinguacousy Park Cenotaph Memorial será  
 melhorada.

• Algumas secções de Castlemore Park North 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

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. 

Construir uma economia mais forte
Durante 2016, Brampton assistiu a um aumento de 4.8 por cento em 
novas empresas, representando 2400 empregos adicionais na nossa 
comunidade. Muitas delas são empresas mais pequenas, capazes de 
se adaptarem rapidamente a circunstâncias económicas em mudança. 
De acordo com a Statistics Canada, Brampton posicionou dezassete no 
Canadá para valor de construção total em 2016, gerando $ 2 biliões 
em investimento. Em média, Brampton acrescenta cerca de 240 novas 
empresas por ano.

Brampton possui uma base económica diversa e resiliente e transformou 
a sua abordagem de Desenvolvimento Económico para atingir setores 
empresariais de alto crescimento. A nossa posição no centro do Super 
Corredor da Inovação (de Waterloo a Toronto) e os novos investimentos 
estratégicos, como uma universidade, terão um impacto significativo 
e positivo na economia regional e no crescimento do emprego em 
Brampton.

Ações ecologicamente corretas

Brampton em números
O último censo indica que Brampton é a segunda comunidade com 
o crescimento mais rápido das 25 maiores cidades do Canadá. 
A população de Brampton em 2016 era de 593 638, com um 
crescimento de 13,3 por cento desde o censo de 2011. 

Considere isto, todos os dias 47 pessoas deslocam-se para Peel, das 
quais 38 pessoas mudam para Brampton. 

Pessoas de todo o mundo escolhem viver aqui e todos os níveis 
de governo reconhecem esse crescimento através de investimento 
direcionado na nossa cidade. 

De que forma estes dados podem ajudar? As previsões relativas à 
população e ao emprego dão à Cidade informações sobre as quais 
fundamentar decisões sobre como, onde e quando será o crescimento 
de Brampton. Elas ajudarão a planear o nosso futuro. 

Prepare-se para ficar entusiasmado  
O primeiro parque aquático Wet’ n’ Wild do Canadá situa-se 
aqui em Brampton! Prevê-se que este parque aquático autónomo de 
18 211 hectares (45 acres) com um tema tropical abra este verão. Os 
convidados podem esperar novos e emocionantes escorregas aquáticos 
e atrações para todas as idades. Alguns dos novos escorregas são 
os mais compridos, mais altos, primeiros do seu género e exclusivos 
para o Canadá. As atrações incluem um balde gigante inclinado, um 
emocionante escorrega em forma de taça que o deslizará por duas 
curvas e declives acentuados, escorrega tapete rolante a alta velocidade, 
queda livre através de uma queda quase vertical e uma área Wet’ n’ 
Wild Junior com diversão aquática para crianças. Localização: 7855 
Finch Ave W, Brampton. 

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

Como pode ajudar

Caminhe ou vá de bicicleta para as viagens curtas na 
sua vizinhança.

Instale torneiras e�cientes em termos de consumo de 
água em toda a sua casa. Mude instalações de água 
antigas. 

Use uma garrafa de água recarregável.

Regule o termostato para 21 graus no 
outono/inverno e 25 graus na primavera/verão.

Deixe a relva cortada no seu relvado. Permitindo que 
se decomponha naturalmente reduz a necessidade 
de usar fertilizantes e rega.v

Sabia que?

1,5 milhão de viagens são realizadas Peel por cada dia útil. 
20 por cento destas são inferiores a dois quilómetros.  

O setor residencial é o utilizador de água que cresce mais 
rapidamente no Canadá. As instalações de água mais antigas 
consomem mais água e energia. 

Usar uma garrafa de água recarregável é ecologicamente 
sustentável e economicamente rentável. São precisos cinco 
litros de água para conseguir um litro de água engarrafada.

Ao regular o seu termostato em alguns graus durante os 
meses de aquecimento e arrefecimento, poupará dinheiro, 
energia e o planeta, mantendo-se confortável na sua casa.  

A relva é composta principalmente por água e desidrata e 
decompõe-se rapidamente uma vez cortada. Isto ajuda a 
devolver nutrientes ao solo.

Visite www.brampton.ca/ecopledge para saber mais e inscrever-se. Depois desafie os seus amigos, família, colegas de escola e colegas de trabalho!

Pessoas, água, terra, energia, ar e lixo - estas são as seis áreas fundamentais em que a Cidade, em parceria com os grupos comunitários, se centra 
para um ambiente mais sustentável. Como pode ajudar?

Replantar os solos dos vales de Brampton  
Nos últimos 15 anos, a Cidade plantou 160 hectares de vale 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, 
introduzindo um novo habitat da vida selvagem, melhorando o 
habitat das espécies piscícolas e tornando os vales mais apelativos a 
caminhantes, naturalistas e grupos comunitários.

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.
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as suas discussões com a Universidade Ryerson, a Província e todas 
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Replantar os solos dos vales de Brampton  
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continua este ano, à medida que as equipas da Cidade plantam 1300 
árvores e 10 000 arbustos em Apple Valley Way, Laurelcrest Park e 
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introduzindo um novo habitat da vida selvagem, melhorando o 
habitat das espécies piscícolas e tornando os vales mais apelativos a 
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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  
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 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.
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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.

Pat Fortini 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 7 e 8

Gael Miles 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 7 e 8

 Gael Miles   gmiles_brampton  Pat Fortini Conselheiro pat_fortini

Gael Miles
905.874.2671 
gael.miles@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral:
Anjan Sohi 
905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Pat Fortini
T: 905.874.2611  C: 416.806.0708 
pat.fortini@brampton.ca

Ingrid Jagtoo
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

Mensagem do Conselheiro Fortini
Brampton é uma cidade extraordinária que oferece uma vasta 
gama de estruturas e oportunidades para residentes. Quer se trate 
de negócios, recreação, arte, cultura e entretenimento, compras ou 
desporto, podemos ajudá-lo.  

Nesta estação, a equipa de manutenção das estradas está a preparar 
uma série de trabalhos de recuperação, incluindo reconstrução 
e substituição da iluminação pública, reabilitação de pontes,  
renovação das camadas de desgaste e sinais de trânsito. A Cidade 
também irá substituir o equipamento em áreas de lazer, tornando-as 
mais acessíveis para todos usarem. 

Este verão em Brampton, a Cidade vai replantar mais de 6500 
árvores, que foram destruídas pela tempestade de gelo ou pelo 
Besouro-verde. Os adjudicatários e a equipa irão colaborar para 
limpeza de lixo, remoção de resíduos, corte de turfa e relva em 
parques e avenidas, incluindo canteiros.

Espero continuar a trabalhar consigo e estou disponível para o 
conhecer para discutir quaisquer assuntos que ache conveniente. 
Contacte sempre que precisar.   

Desejo-lhe um grande verão,

Pat

Mensagem da Conselheira Regional Miles
Grandes coisas estão a acontecer em Brampton. Celebre o 150º ano do 
Canadá enquanto usufrui daquilo que nos torna especiais: mercados, 
festivais, entretenimento, restaurantes e vitalidade cultural. 

Brampton é um centro urbano importante com 80 sedes de empresas, 
atraindo 290 novas empresas e $ 2 biliões em investimento na área 
da construção no ano passado.  A sua cidade está a modernizar-se, a 
colaborar e a formar parcerias para obter um maior sucesso económico.

Eu compreendo que a segurança da comunidade e do trânsito seja um 
ponto importante na sua lista de preocupações. As vizinhanças seguras 
surgem quando conhece os seus vizinhos e colabora com a polícia e a 
Cidade para resolver os problemas. Se gostaria de ter uma reunião com 
a vizinhança, contacte-me.

O orgulho e o embelezamento da comunidade são importantes. 
Preocupada com o aspeto das avenidas no Distrito 8, encorajei a 
remoção de canteiros com arbustos que atraem ervas daninhas e lixo. 
Pode aguardar mais canteiros de flores em cruzamentos importantes e 
plantação de árvores em toda a cidade. 

Brampton está a pensar num panorama mais alargado e, como sua 
Conselheira Regional, orgulho-me de o representar à medida que nos 
preparamos para o futuro. 

Tenha um grande verão, 

Gael

Celebrar com cuidado
Vai usar fogo--de-artifício para celebrar o Dia do Canadá, Diwali, Véspera de Ano Novo ou 
Dia da Vitória? Veja o que precisa de saber:  
Só o fogo-de-artifício de curto alcance, isto é, o que tem um alcance inferior a três metros 
(10 pés) quando ativado (por exemplo, fontes, rodas, roletas, faíscas) é permitido na sua 
propriedade.
Todo o fogo-de-artifício de longo alcance (o que tem um alcance superior a três metros) 
não é permitido em Brampton. 

Segurança 
• Deve ter um recipiente com água ou uma mangueira com água disponível para apagar o 
fogo-de-artifício
• Nunca acenda um fogo de artificio ou segure num fogo de artificio aceso na sua mão, 
para além de uma faísca
• Depois de usar faíscas, coloque-as num recipiente com água para arrefecerem completa-
mente antes de as eliminar 
• Deixe arrefecer o fogo de artifício antes de o eliminar

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

Celebrar com a nação
Para celebrar o marco memorável para o 150º ano do 
Canadá, apraz-nos ter listas de eventos comunitários e da 
Cidade reunidos num único local para que possa explorar.  
Encontre um evento ou lista em Brampton.ca/canada150.


