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Eventos
Junho 
CeleBrampton
Sábado, 10 de junho, a partir das 11:00 
Baixa de Brampton
Municipal 101
Quinta-feira, 8 de junho, das 12:00 às 
14:00  
Centro Comunitário Gore Meadows
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
O programa de Basquetebol do 
Conselheiro Dhillon
Terças feiras de setembro de 2017 a junho 
de 2018 
Escola Secundária Louise Arbour 
365 Father Tobin Rd, Brampton
Outubro
Mercado das Colheitas da Baixa
Sábados, 14 de outubro - 4 de novembro 
Das 9:00 às 13:00 
Baixa de Brampton

Primavera/Verão 
2017

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

DISTRITOS 9 e 10

John Sprovieri 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 9 e 10

Tem sido um privilégio servir as comunidades 
dos Distritos 9 e 10 durante 28 anos no Conselho 
Municipal e 14 anos no Conselho Regional. 
Sinto-me entusiasmado, como Conselheiro, pai, 
vizinho e residente por fazer parte desta cidade 
à medida que cresce e evolui para uma cidade 
moderna e pronta para o futuro. 

A Universidade, a expansão de Gore Meadows 
e a nova Biblioteca Springdale são três grandes 
iniciativas novas e empolgantes para os Distritos 
9 e 10 - encontre mais detalhes incluídos na 
newsletter. 

Espero continuar a servir os eleitores e elevar a 
nossa cidade a novos patamares. 

Construir uma Brampton melhor para si e a sua 
família tem sido a minha principal prioridade 
desde que assumi este cargo há dois anos. 
Juntamente com a minha moção bem-sucedida 
no ano passado para criar mais terras para 
trabalho, orgulho-me de fazer parte do Painel Blue 
Ribbon que ajudou a trazer uma universidade 
para a nossa cidade. A universidade não só criará 
oportunidades, como também terá um impacto 
económico importante.

Perante uma estimativa de 20 anos até que a 
terra de Brampton se encontre completamente 
desenvolvida, estou empenhado em garantir que 
teremos os empregos, a educação e os transportes 
necessários para manter 900 000 residentes que 
irão viver aqui. Como você, estou entusiasmado 
perante a oportunidade dos nossos filhos viverem 
numa cidade que está “Pronta para o Futuro”.

Mensagem do Conselheiro Dhillon 

Mensagem do Conselheiro Regional Sprovieri

John Sprovieri 
905.874.2610 
john.sprovieri@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 9 e 10:
Navreet (Reetu) Cheema 
905.874.2635 
reetu.cheema@brampton.ca

Gurpreet Dhillon 
905.874.2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

Anahadjeet (Jeet) Garewal 
905.874.5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

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.

A família Dhillon: Kawaljit, Karam Singh, Shabaig Singh, Gurpreet

 @COB_Wards9and10

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



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. 

Como poderá uma universidade beneficiar Brampton?  
Qualquer cidade de classe mundial bem-sucedida necessita de uma 
força de trabalho talentosa que a ajude a crescer e prosperar. A presença 
de uma universidade em Brampton assegurará que os nossos residentes 
tenham opções para uma educação superior aqui em casa. 
Considere isto: o custo de um grau universitário é um investimento signi-
ficativo para os estudantes e as famílias. Aproximadamente metade dos 
estudantes de Ontário vivem em casa enquanto frequentam o ensino 
universitário. Para os estudantes de Brampton a tempo inteiro que 
frequentam uma universidade em outros locais da Região Metropolitana 
de Toronto (GTA)., os custos de transportes podem ascender a aproxima-
damente $ 1,700 por ano. O custo poderia ser reduzido para metade se 
os estudantes tivessem a oportunidade de frequentar a universidade em 
Brampton.

Já têm nomes

Uma nova biblioteca e um novo parque em 10705 Bramalea Road 
têm agora nomes. A Biblioteca Springdale Branch (Springdale Branch 
Library), uma estrutura de 2415 m2 (26 000 pés quadrados), também 
terá um espaço para seniores e salas para programas num design 
triangular moderno e inovador. A biblioteca será complementada pelo 
Parque Komagata Maru (Komagata Maru Park) que inclui uma área 
de lazer temática, acessível, um pequeno tapete com esguichos e uma 
funcionalidade jardim/água conhecida como Jardim da União (Unity 
Garden). 
O design do parque e do jardim comemorará o incidente Komagata 
Maru, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem mais abrangente 
sobre imigração, multiculturalismo e sobre a forma como o Canadá, e 
Brampton em particular, se tornaram destinos para imigrantes de todo o 
mundo.
Prevê-se a abertura do projeto no fim do outono.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––p––––––––––––––––– 

Brampton está a Crescer – censo de 2016 

O Centro Comunitário e Biblioteca Gore  
Meadows está a crescer 
A construção está a progredir bem na Fase Dois do Centro 
Comunitário e Biblioteca Gore Meadows. Quando abrir posterior-
mente este ano, a estrutura terá mais do dobro do seu tamanho 
original! Os 7432 metros quadrados (80 000 pés quadrados) alojará 
uma enorme área aquática com uma piscina estreita com oito pistas, 
uma piscina de lazer e um escorrega aquático. Um centro de fitness 
novo e melhorado será consideravelmente alargado, com um estúdio 
de formação para grupos pequenos, equipamento de fitness novo e 
uma pista de caminhada. 

Um ringue de patinagem exterior coberto também está a ser 
construído para a sua diversão de inverno.  

Entretanto, no edifício atual, os acampamentos de verão e 
outros programas registados como desportos, pré-escola e dança 
continuarão, conforme programado.  

Cartões de trajeto Brampton Transit
A Brampton Transit planeia eliminar os cartões de trajeto devido 
ao crescimento significativo de serviços e à frequência acrescida de 
mudanças nos trajetos dos autocarros. A partir de setembro de 2017, 
as versões PDF dos cartões de trajeto estarão disponíveis online, mas já 
não serão impressas. Em setembro de 2018, as versões PDF dos cartões 
de trajeto serão eliminadas, apenas os mapas de trajetos e guias de 
frequência estarão disponíveis online.

A Brampton Transit oferece uma série de ferramentas para ajudar 
passageiros a acederem a informações de horários que seja mais 
precisa e fiável do que os cartões de trajeto. Estas incluem: Next 
Ride, Triplinx e o Centro de Contacto para Clientes Brampton Transit 
(Brampton Transit Customer Contact Centre) em 905.874.2999. Os 
residentes podem visitar  
www.bramptontransit.com e clicar no link Plan Your Trip 
(Planear a sua Viagem) para mais informações sobre estes serviços.

Melhorias nos trilhos e áreas de lazer
A Cidade está a fazer melhoramentos a uma série de áreas de lazer 
e trilhos na sua vizinhança. O equipamento nas áreas de lazer do 
Softneedle Parkette, Clover Bloom Parkette, Upwood Park e  Ezard 
Park será substituído, com vista a melhorar a acessibilidade. Algumas 
secções de Nasmith Park, Sesquicentennial Park e Stephen Llewelyn 
Trail também serão modernizadas para facilitar o acesso a peões e 
ciclistas. Para mais detalhes, visite www.brampton.ca/parks.

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

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.

Population numbers from 2016 census

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 convencionais existentes em Brampton, 
trajetos 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).  

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), necessitará de uma autorização da Cidade.  

• Se vai mudar a paisagem ou colocar vedações na sua propriedade, 
também necessitará 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.

Visite brampton.ca ou contacte o departamento de Zoneamento da 
Cidade no 905.874.2090 para obter detalhes da licença. O website 
da Cidade também possui informações úteis sobre a área máxima 
permitida para alargar a sua entrada, com base na largura da sua 
propriedade.
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Sábados, 14 de outubro - 4 de novembro 
Das 9:00 às 13:00 
Baixa de Brampton

Primavera/Verão 
2017

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

DISTRITOS 9 e 10

John Sprovieri 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 9 e 10

Tem sido um privilégio servir as comunidades 
dos Distritos 9 e 10 durante 28 anos no Conselho 
Municipal e 14 anos no Conselho Regional. 
Sinto-me entusiasmado, como Conselheiro, pai, 
vizinho e residente por fazer parte desta cidade 
à medida que cresce e evolui para uma cidade 
moderna e pronta para o futuro. 

A Universidade, a expansão de Gore Meadows 
e a nova Biblioteca Springdale são três grandes 
iniciativas novas e empolgantes para os Distritos 
9 e 10 - encontre mais detalhes incluídos na 
newsletter. 

Espero continuar a servir os eleitores e elevar a 
nossa cidade a novos patamares. 

Construir uma Brampton melhor para si e a sua 
família tem sido a minha principal prioridade 
desde que assumi este cargo há dois anos. 
Juntamente com a minha moção bem-sucedida 
no ano passado para criar mais terras para 
trabalho, orgulho-me de fazer parte do Painel Blue 
Ribbon que ajudou a trazer uma universidade 
para a nossa cidade. A universidade não só criará 
oportunidades, como também terá um impacto 
económico importante.

Perante uma estimativa de 20 anos até que a 
terra de Brampton se encontre completamente 
desenvolvida, estou empenhado em garantir que 
teremos os empregos, a educação e os transportes 
necessários para manter 900 000 residentes que 
irão viver aqui. Como você, estou entusiasmado 
perante a oportunidade dos nossos filhos viverem 
numa cidade que está “Pronta para o Futuro”.

Mensagem do Conselheiro Dhillon 

Mensagem do Conselheiro Regional Sprovieri

John Sprovieri 
905.874.2610 
john.sprovieri@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 9 e 10:
Navreet (Reetu) Cheema 
905.874.2635 
reetu.cheema@brampton.ca

Gurpreet Dhillon 
905.874.2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

Anahadjeet (Jeet) Garewal 
905.874.5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

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.

A família Dhillon: Kawaljit, Karam Singh, Shabaig Singh, Gurpreet

 @COB_Wards9and10

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


