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Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 

Emergency Services) foram aclamados como Campeões Mundiais (World 
Champions) 

Brampton Fire conquista o primeiro lugar em várias categorias na competição 
internacional em Alabama 

                                                                                                      

BRAMPTON, ON (5 de fevereiro de 2020) – No Conselho Municipal de hoje, os membros dos Serviços 
de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) foram distinguidos 
pelo seu desempenho na Competição Mundial de Bombeiros (Firefighter Combat Challenge World 
Competition), que lhes permitiu conquistar a medalha de ouro.  

A equipa de Brampton – liderada pelo antigo Campeão do Mundo e Chefe Distrital, Peter Reid – era 
composta por cinco Bombeiros de Brampton: Katie Ross, Dan Palmer, Anthony Burch, Ryan Dosman e 
Ian Pringle, que garantiram o primeiro lugar numa série de provas individuais e de equipas.  

Todos os anos, concorrentes da América do Norte, Europa, Austrália e do Médio Oriente participam 
num evento de vários dias com a esperança de levar para casa o título de Campeão Mundial. O 
Campeonato de 2019 realizou-se em Montgomery, Alabama em outubro de 2019. 

Antes de participar no Campeonato do Mundo, a equipa também conquistou uma série de títulos na 
competição nacional FireFit (National FireFit) em Oshawa, em setembro de 2019.  

Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) contam 
com um longo historial de sucesso nas competições nacionais e internacionais. Com planos de treino 
para 2020 já em curso, a equipa espera recrutar novos elementos da equipa dos Bombeiros de 
Brampton (Brampton Fire) e repetir o sucesso do ano passado. 

Destaques 

 Katie Ross conquistou o primeiro lugar na categoria Individual Feminina (Female Individual). 

 Danny Palmer e Katie Ross conquistaram o primeiro lugar na categoria Coed Tandem. 

 Katie Ross e Elissa Carvello (Vaughan) conquistaram o primeiro lugar na categoria Tandem 
Feminina (Female Tandem).  

 Katie Ross, Elissa Carvello (Vaughan) e Kelti May Nicol (Alberta) conquistaram o primeiro lugar 
na categoria Equipa Feminina de Substituição (Female Team Relay). 

 Ian Pringle, Danny Palmer e Ryan Dosman conquistaram o sexto lugar na categoria Equipa 
Individual (Individual Team). 

 Ian Pringle e Danny Palmer conquistaram o nono lugar na categoria Tandem Masculina (Men’s 
Tandem). 

Citações   



 

 

«Estes triunfos são um excelente indício do trabalho árduo e treino realizados diariamente pela nossa 
equipa de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency). Agradecemos aos 
nossos bombeiros o seu compromisso com a excelência e esperamos aplaudi-los em 2020.» 

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

  

«Este é mais um exemplo da posição de liderança que os nossos Serviços de Incêndio e Emergência 
de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) ocupam no setor a nível mundial. Obrigado por 
deixarem os residentes de Brampton orgulhosos e parabéns à equipa!» 

-      Rowena Santos, Conselheira Regional e Presidente dos Serviços Comunitários  

«Trata-se de uma proeza impressionante cuja realização requer treino intenso, prática, empenho e 
dedicação. Estou orgulhoso das extraordinárias conquistas da nossa equipa e do longo historial de 
sucesso departamental nestas competições.» 

-      Bill Boyes, Chefe dos Bombeiros, Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire 
and Emergency Services) 
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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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