
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

A Cidade de Brampton procura parceiros para reforçar a campanha pública 
de educação e sensibilização que visa acabar com a violência doméstica 

  

BRAMPTON, ON (29 de janeiro de 2020) – Hoje, na reunião da Comissão do Conselho, o Conselho 
Municipal de Brampton aprovou uma moção proposta pela Conselheira Regional Rowena Santos para 
continuar a colaboração com a Polícia Regional de Peel, a Região de Peel e as organizações 
comunitárias, com vista a criar uma campanha pública de educação e sensibilização que visa acabar 
com a violência doméstica em Brampton e na Região de Peel.  

Em setembro de 2019, o Conselho Municipal de Brampton aprovou por unanimidade uma moção para 
continuar a apoiar e a colaborar com os atuais programas da Região de Peel que prestam serviços às 
pessoas afetadas pela violência doméstica, incluindo a Comissão de Peel contra o Abuso de Mulheres 
(PCAWA - Peel Committee Against Woman Abuse), o Centro de Segurança de Peel (Safe Centre of 
Peel) e os Serviços de Apoio à Vítima de Peel (Victim Services of Peel). 

No ano passado, mais de 100 residentes, funcionários municipais e responsáveis eleitos participaram 
no Take Back the Night, um evento organizado no Conselho Municipal pela PCAWA, cuja missão é 
acabar com a violência doméstica. 

A Cidade de Brampton participa no Painel de Liderança do Sistema Comunitário de Segurança e Bem-
estar (Community Safety and Well-being System Leadership Table) coordenado pela Região de Peel. 
O objetivo do Painel de Liderança do Sistema (System Leadership Table) é desenvolver e implementar 
estratégias que abordem as principais causas dos problemas que têm um impacto negativo na 
segurança e bem-estar das comunidades na Região de Peel. No âmbito do grupo mais amplo, o Painel 
de Ação na Violência Familiar (Family Violence Action Table) tem-se dedicado a abordar a questão 
complexa da violência familiar, incluindo a violência doméstica. 

A Polícia Regional de Peel disponibiliza uma série de informações e recursos locais (variety of 

information and local resources) aos residentes de Brampton, incluindo locais seguros para obter 

ajuda, abrigos, aconselhamento comunitário, programas e serviços de apoio, recursos jurídicos e 
apoios para crianças e pessoas idosas. 

Após a aprovação do Conselho em 5 de fevereiro de 2020, a Cidade irá colaborar estreitamente com 
as partes interessadas locais, incluindo a Região de Peel, a Polícia Regional de Peel, e as 
organizações comunitárias, para desenvolver esta campanha e trabalhar no sentido de acabar com a 
violência doméstica e criar uma cidade mais segura para todos.  

Citações 

«Para o Conselho Municipal de Brampton é importante acabar com a violência doméstica. À medida 
que o Conselho trabalha para construir uma comunidade saudável e segura, podemos fazer mais no 
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sentido de trabalharmos em conjunto com os nossos parceiros regionais e a Polícia Regional de Peel 
para sensibilizar a opinião pública relativamente à violência doméstica, encorajar a denúncia e 
combater o abuso emocional e financeiro dos residentes de Brampton.» 

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

«A violência doméstica é uma preocupação crescente em matéria de segurança da comunidade em 
Brampton. Na qualidade de parceiro na luta contra a violência doméstica, cremos que a educação e a 
sensibilização são estratégias operacionais essenciais para lidar com o problema. É por esse motivo 
que estamos a canalizar recursos para desenvolver uma campanha pública de sensibilização. Os 
abusos e as mortes relacionadas com a violência doméstica são preocupantes e absolutamente 
injustificados. Queremos informar todas as pessoas e clarificar onde podem obter apoio.» 

-        Rowena Santos, Presidente, Serviços Comunitários; Conselheira Regional, Distritos 1 e 5, 
Cidade de Brampton 

«Creio que é muito importante que a Cidade de Brampton crie parcerias com as organizações 
comunitárias para sensibilizar e proteger de forma conjunta mais mulheres que possam tornar-se 
vítimas de violência doméstica.» 

-        Baldev Mutta, Diretor Executivo, Serviços de Saúde da Comunidade Punjabi 

«Todos merecem viver uma vida sem violência. Temos um papel importante a desempenhar para 
acabar com a violência nas vidas das mulheres e dos seus filhos na nossa comunidade.» 

-        Sharon Floyd, Diretora Executiva, Posição Temporária 

«Os funcionários da Cidade de Brampton continuam empenhados nesta causa importante e a 
colaborar com as partes interessadas locais para acabar com a violência doméstica. À medida que 
reforçamos a campanha pública de educação e sensibilização com a comunidade e os nossos 
parceiros regionais e policiais, continuamos a desenvolver o trabalho importante já em curso através 
do Painel de Liderança do Sistema Comunitário de Segurança e Bem-estar (Community Safety and 
Well-being System Leadership Table).» 

-        David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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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. 
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