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A Cidade de Brampton organiza a comemoração do Dia Internacional da 

Mulher (International Women’s Day) 
 
BRAMPTON, ON (20 de fevereiro de 2020) – Junte-se à Cidade de Brampton para uma comemoração 
inspiradora do Dia Internacional da Mulher (International Women’s Day), apresentação de workshops, 
uma caminhada comemorativa e aperitivos e bebidas sem álcool no domingo, 8 de março das 10:00 às 
14:00 na Câmara Municipal. 
  
Organizada pelo Presidente do Conselho Municipal Patrick Brown, a Conselheira Regional Rowena 
Santos e a Conselheira Municipal Charmaine Williams, a comemoração apresentará Cristina Howorun 
da CityTV como Mestre-de-Cerimónias e, como oradora principal, a Honorável Jean Augustine, 
Membro do Conselho Privado da Rainha (Queen’s Privy Council) e Companheiro da Ordem do 
Canadá (Companion of the Order of Canada). Em 1993, Miss Augustine fez história ao ser a primeira 
mulher afro-canadiana eleita para a Câmara dos Comuns (House of Commons) do Canadá.  
 
O Zonta Club de Brampton e Caledon apresentará uma série de workshops das 10:00 às 12:00 com os 
temas seguintes:  
 

 Mulheres de sucesso a nível empresarial  

 Mulheres poderosas na política  

 Luta pela equidade entre géneros, igualdade e defesa de causas  

 Capacitar as mães  

 Envolver os jovens e adolescentes  

 Mente, alma, saúde e bem-estar  

 Mulheres inspiradoras no domínio da cultura e crenças  

 As mulheres na CTEM - ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)  
 
A participação nos workshops é gratuita, mas é necessário efetuar um registo. Solicita-se aos 
interessados em participar que confirmem a sua presença para corporate.events@brampton.ca até 28 
de fevereiro.  
 
Estão todos convidados a participar numa caminhada comemorativa a partir de Daily Times Square, 
pela Queen Street, passando por Main Street South até ao Átrio da Câmara Municipal às 12:00. A 
cerimónia oficial terá início às 12:30, com a apresentação de discursos, atuações e reconhecimento 
oficial dos membros femininos passados e atuais do Conselho Municipal de Brampton.  
 
O Dia Internacional da Mulher (International Women's Day) é um dia para celebrar as conquistas 
sociais, económicas, culturais e políticas das mulheres a nível mundial. Também assinala um apelo à 
ação com vista a fomentar a equidade entre os géneros. O tema da campanha deste ano é 
#EachforEqual.  
 
Para obter mais informações sobre a comemoração do Dia Internacional da Mulher (International 
Women’s Day) da Cidade de Brampton, visite www.brampton.ca.    
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Citações  
 
«Todos os dias, a diversidade cultural (Mosaic) de Brampton é enriquecida, graças aos enormes 
contributos das mulheres na nossa cidade e através do agradecimento às extraordinárias mulheres 
que serviram no Conselho Municipal de Brampton. Este evento constitui uma oportunidade para 
comemorar as conquistas das mulheres aqui em Brampton, no Canadá e em todo o mundo.»    
 
-       Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton   
 
«Ser uma das anfitriãs desta comemoração é particularmente importante para mim como primeira 
filipina eleita na Região de Peel. Eventos como este promovem a defesa da nossa causa, bem como 
os nossos esforços em matéria de educação, com vista a pôr fim à violência contra as mulheres. 
Espero que as mulheres e os homens das diversas comunidades de Brampton se juntem a nós no Dia 
Internacional da Mulher (International Women’s Day) para comemorar as conquistas das mulheres, 
participem na discussão nos nossos workshops e continuem a lutar por um mundo mais equilibrado 
em matéria de género.»  
 
-       Rowena Santos, Conselheira Regional, Distritos 1 e 5  
 
«Na qualidade de primeira Conselheira negra de Brampton, estou muito orgulhosa por ser uma das 
anfitriãs deste evento, reconhecendo as mulheres percursoras minhas antecessoras. Com exemplos 
maravilhosos como as conquistas da Honorável Jean Augustine nos domínios da educação, política e 
causas sociais, o Dia Internacional da Mulher (International Women’s Day) é uma oportunidade para 
comemorar todas as nossas realizações.»   
 
-       Charmaine Williams, Conselheira Municipal, Distritos 7 e 8 
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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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