
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

A Cidade de Brampton declara o Estado de Emergência (State of 
Emergency) em resposta ao COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (24 de março de 2020) – Hoje, após a reunião com o Conselho Municipal e na 
sequência das recomendações da Equipa de Gestão de Emergências (Emergency Management 
Team) da Cidade, o Presidente do Conselho Municipal, Patrick Brown, declarou o Estado de 
Emergência (State of Emergency) na Cidade de Brampton, de acordo com o Plano de Gestão de 

Emergências (Emergency Management Plan) da Cidade. 

 
É um passo significativo de apoio à Província de Ontário (Province of Ontario) e à Região de Peel 
(Region of Peel) para ajudar a conter a propagação do COVID-19. 
 
Esta declaração da cidade irá reforçar os esforços contínuos da Cidade em matéria de resposta de 
emergência, permitindo uma maior flexibilidade e rapidez à medida que tomamos medidas para ajudar 
a prevenir os impactos do COVID-19.  
 
A Cidade de Brampton irá continuar a apoiar as pessoas através do fornecimento de serviços 
essenciais e críticos, vitais para a vida diária, incluindo os Transportes de Brampton (Brampton 
Transit), os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and Emergency Services), e a regulamentação e 
aplicação da lei (By-law and Enforcement) que assegurem o acesso ao serviço de emergências na 
Cidade. 
 
A Cidade está empenhada em manter os residentes de Brampton informados e continuará a 
apresentar atualizações sobre a resposta da Cidade ao COVID-19, assim que fiquem disponíveis. Para 
obter mais informações, visite www.brampton.ca/COVID19 ou siga @CityBrampton no Twitter, 
Facebook e Instagram.  
 
Citações 
 
«A declaração de hoje apoia os esforços contínuos da Cidade em matéria de resposta de emergência, 
ao permitir mais flexibilidade e rapidez, à medida que tomamos medidas para mitigar os impactos do 
COVID-19. Estamos a dar os passos necessários para proteger a nossa comunidade e a Cidade 
tomará todas as medidas nesse sentido. Todos temos uma responsabilidade a assumir, portanto nesta 
altura fique em casa. Iremos ultrapassar esta situação em conjunto como uma Cidade.» 
 

Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
 
«No dia 13 de março, a administração da Cidade iniciou o nosso Plano de Resposta a Emergências 
(Emergency Response Plan) no Nível 2, que foi atualizado para o Nível 1 de Emergência Grave (Major 
Emergency) a 17 de março, em resposta ao COVID-19. A declaração de hoje confere uma celeridade 
adicional para que os funcionários municipais possam responder de forma rápida e eficaz a esta 
situação, e reflete até que ponto este assunto é sério para a Cidade, bem como a segurança dos 
nossos funcionários e as pessoas que servimos.» 
 

David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
 
 

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

Hiperligações 

• Cidade de Brampton COVID-19 (City of Brampton COVID-19) 

• Saúde Pública de Peel – Novo Coronavírus (COVID-19) [Peel Public Health – Novel 

Coronavirus (COVID-19)] 

• Província de Ontário: Ministério da Saúde – Novo Coronavírus (COVID-19) [Province of 

Ontario: Ministry of Health – Novel Coronavirus (COVID-19)] 
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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 
 

 

 
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

