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A Cidade cria ciclovias provisórias para promover as oportunidades de 
circulação segura e o distanciamento físico durante a pandemia COVID-19 

BRAMPTON, ON (17 de abril de 2020) – Para ajudar a proteger a saúde e a segurança dos 

residentes durante a pandemia COVID-19, a Cidade de Brampton está a implementar 

ciclovias provisórias ao longo da passagem Vodden Street. Estas ciclovias provisórias são 

uma opção de ciclismo alternativa aos trilhos recreativos para residentes, permitindo que os 

ciclistas mantenham o distanciamento físico. 

A partir de sábado, 18 de abril, a Cidade fecha temporariamente as vias com lancis ao tráfego 

de veículos ao longo dos seguintes segmentos de estrada, reafetando as faixas apenas para 

ciclovias: 

•      Vodden Street – de Ken Whillans Drive a Howden Boulevard 

•      Howden Boulevard – de Vodden Street a Central Park Drive  

 

Estes segmentos de estrada fazem parte da ligação planeada da Ciclovia leste-oeste (East-

West Cycling Corridor), conforme proposto no Plano Diretor de Transportes Ativos (Active 

Transportation Master Plan). A Cidade está a trabalhar para implementar ciclovias protegidas 

e permanentes nestas ruas em harmonia com a Visão Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision) 

e a Prioridade do Mandato do Conselho «Ruas para as Pessoas» (Streets for People Term of 

Council Priority). 

O tráfego de veículos na Região de Peel (Peel Region) diminuiu 33 % devido à COVID-19, 

conferindo à Cidade uma oportunidade única de apresentar uma parte da Ciclovia leste-oeste 

(East-West Cycling Corridor) planeada para proporcionar aos ciclistas uma ligação segura a 

amenidades essenciais e à rede de trilhos da Cidade. 

Para obter dicas de segurança para bicicletas, visite www.brampton.ca  

Citações 

 

«À medida que atravessamos este período sem precedentes, os nossos residentes continuam 

a ser a nossa principal prioridade. Sinto orgulho ao dizer que Brampton está a reconfigurar as 

ruas e a readaptar as faixas rodoviárias para dar aos ciclistas e peões mais espaço para 

manterem o distanciamento físico. Encorajo as pessoas para que continuem a manter as 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

recomendações de distanciamento físico e permaneçam o mais possível ativas e saudáveis 

nestas circunstâncias.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«Brampton acredita na promoção, no apoio e implementação de transportes ativos para 

manter a nossa cidade em movimento. Dada a emergência da Covid-19, agora mais do que 

nunca, temos de assegurar que os peões, ciclistas e carros mantêm uma distância de 

segurança entre si. Na qualidade de ciclista, orgulho-me dos nossos esforços de colaboração 

com a comunidade para realizar estas ciclovias provisórias e aguardamos com expectativa a 

implementação de soluções permanentes no futuro próximo.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional, Distritos 1 e 5; Membro, Comité Consultivo de 

Ciclismo (Cycling Advisory Committee) 

«A Cidade está a atribuir temporariamente espaço rodoviário aos ciclistas para manter os 

residentes saudáveis e ativos enquanto praticam o distanciamento físico durante a pandemia 

COVID-19. Com menos tráfego nas nossas estradas, esperamos proporcionar uma 

experiência positiva e segura para quem quiser andar de bicicleta durante este período.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 

«Neste período de isolamento, eu e a minha esposa damos muita importância ao nosso bem-

estar físico e mental e, por isso, utilizarmos as nossas bicicletas para comprar bens essenciais 

e fazer exercício. Agradeço ao Presidente do Conselho Municipal (Mayor), ao Conselheiro 

Santos, a todos do Conselho de Brampton e aos funcionários da Cidade por compreenderem 

esta necessidade e dedicarem um espaço público significativo para uma ciclovia que irá 

reduzir a pressão nos caminhos, para que possamos todos sair e manter, ao mesmo tempo, o 

requisito de distanciamento físico.» 

- David Laing, Presidente, BikeBrampton  
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