
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

Brampton solicita apoio para aumentar a capacidade de médicos durante a emergência 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (8 de abril de 2020) – Na reunião de hoje, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou um curso de ação para ajudar a aumentar a capacidade local em 
matéria de cuidados de saúde, com vista a apoiar o pedido de médicos qualificados, licenciados no 
estrangeiro, para trabalharem nas linhas da frente durante a emergência COVID-19. 
 
O Conselho Municipal (City Council) aprovou cartas redigidas pelo Presidente do Conselho Municipal 
Patrick Brown e pelo Conselheiro Charmaine Williams à Província. A Cidade também irá comunicar a 
moção do Conselho aos municípios e concelhos em Ontário com um pedido de apoio enviado nas 
suas cartas ao Ministro da Saúde de Ontário (Ontario Minister of Health) e ao Primeiro-ministro de 
Ontário (Premier of Ontario).     
 
O Conselho saúda o comunicado de ontem do governo de Ontário relativo à sua nova ferramenta 
online que ajuda a equiparar os trabalhadores da linha da frente qualificados com as entidades 
patronais e reconhece que é um passo muito importante na luta contra a COVID-19. 
 
Em 24 de março, na sequência da reunião com o Conselho Municipal (City Council), e mediante 
recomendação da Equipa de Gestão de Emergências (Emergency Management Team) da Cidade, o 
Presidente de Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown declarou um Estado de Emergência (State of 
Emergency) na Cidade de Brampton, de acordo com o Plano de Gestão de Emergências (Emergency 
Management Plan) da Cidade. Desde então, a Cidade tem continuado a tomar medidas rápidas e sem 
precedentes para ajudar a proteger a saúde e a segurança da comunidade. 
 
Ligações 

• 24 de março de 2020 – A Cidade de Brampton declara o Estado de Emergência em resposta à 

COVID-19 (March 24, 2020 – City of Brampton declares State of Emergency in response to 

COVID-19) 

• 7 de abril de 2020 – Atualização da Cidade de Brampton em resposta à COVID-19 (April 7, 2020 – 
City of Brampton update on response to COVID-19) 

 
Citações 
 
«Na província e em Brampton, existem milhares de médicos e enfermeiros com formação no 
estrangeiro que estão prontos e dispostos a entrar em ação e apoiar as linhas da frente da emergência 
COVID-19. Uma vez que o número de casos confirmados continua a aumentar todos os dias, não 
podemos deixar de aproveitar este banco de talentos – é uma questão de salvar vidas.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
 
«Brampton assumiu a liderança nesta causa. Solicitamos agora a outras cidades e municípios em 
Ontário que se juntem a nós. Os profissionais de saúde que ajudam todos os dias a combater esta 
pandemia merecem o nosso apreço, mas também precisam da nossa ajuda. Temos que dar a estes 
trabalhadores o apoio que necessitam, permitindo que médicos qualificados, com formação no 
estrangeiro, se juntem a eles nas linhas da frente e não sejam marginalizados.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal, Distritos 7 e 8, Cidade de Brampton 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak
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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 
 

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

