
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

A cidade de Brampton recebe financiamento provincial  
destinado à segurança da comunidade e à prevenção do crime 

          
BRAMPTON, ON (24 de janeiro de 2020) – Hoje, a Cidade de Brampton louvou o comunicado de 
financiamento de $20.5 milhões do governo de Ontário para a Polícia Regional de Peel aumentar os 
recursos destinados a reforçar as iniciativas de segurança comunitária.  
 
Durante o comunicado, o Presidente do Conselho Municipal Patrick Brown, na qualidade de membro 
dos Serviços Policiais de Peel, falou do significado deste investimento, o qual apoia o Programa 
Comunitário de Mobilização da Polícia Regional de Peel e a estratégia para a redução da violência 
armada e de gangues de Ontário.  
 
A Cidade de Brampton tem defendido sistematicamente uma maior colaboração para criar 
comunidades mais fortes e seguras. Na Conferência Anual da Associação de Municípios de Ontário 
(AMO - Association of Municipalities of Ontario) de 2019, a delegação municipal, liderada pelo 
Presidente do Conselho Municipal, falou diretamente com o advogado-geral sobre a necessidade de 
aumentar a colaboração, a participação e o apoio de financiamento entre todos os níveis de governo 
com vista a abordar globalmente a segurança e o bem-estar da comunidade na Cidade de Brampton e 
na Região de Peel.   
 
O comunicado de financiamento de hoje também complementa uma série de parcerias existentes para 
apoiar os esforços de segurança comunitária de Brampton, incluindo:   

 O comunicado recente da Polícia Regional de Peel relativo à abertura de uma subestação na 

baixa de Brampton, com o objetivo de aumentar a presença policial na área e proteger mais a 

população 

 O Programa Farol (Lighthouse) da Cidade de Brampton, que permite que a comunidade 

procure refúgio nas instalações de organizações religiosas aderentes em épocas de 

emergência a nível comunitário 

 O Município defende a instalação de câmaras CCTV nas vias rápidas 410 e 403 para melhorar 

os meios de monitorização 

Citações 
 
«Os gangues estão em todo o lado. Trata-se de um problema ao nível da área metropolitana de 
Toronto. Nunca podemos subestimar o caráter sofisticado das organizações criminosas que têm pleno 
conhecimento das regiões com menos capacidades de resposta. Agradeço que o primeiro-ministro 
Ford e o advogado-geral Jones tenham ouvido o nosso apelo relativamente ao financiamento para 
combater a violência armada e de gangues. É um recurso importante e necessário para que a nossa 
polícia possa manter a segurança em Brampton e na Região de Peel.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Brampton e Membro do 
Conselho de Administração dos Serviços Policiais de Peel 
 

«Não é possível construir uma grande cidade sem segurança nas ruas. É necessário impedir o 
aumento recente das operações armadas e de gangues antes de ter verdadeiramente começado. Isso 
só pode ocorrer se todas as ordens governamentais funcionarem em conjunto. Este comunicado de 



 

 

financiamento foi um passo significativo para atribuir à Polícia Regional de Peel os recursos 
necessários com vista a aumentar a segurança da população de Brampton.» 

- Presidente Williams, Conselheiro Municipal e Presidente, Comissão Consultiva para a 
Segurança Comunitária 

 
«A criação do ambiente adequado para promover uma cidade saudável e segura está no centro de 
tudo o que fazemos para promover esta importante prioridade do Termo do Conselho Municipal. Cada 
etapa na direção certa para aumentar a segurança da nossa comunidade ajudará a reforçar a 
confiança dos residentes, partes interessadas e investidores e a abrir o caminho para o sucesso e a 
prosperidade da nossa cidade a longo prazo.  

- David Barrick, Diretor Administrativo   
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 

atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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