
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   
                   

A preparação depende de todos nós 
A Cidade de Brampton assinala a Semana de Preparação para Emergências 

(Emergency Preparedness Week) de 3 a 9 de maio de 2020 
 

BRAMPTON, ON (4 de maio de 2020) – De 3 a 9 de maio, a Cidade assinala a Semana de 
Preparação para Emergências (EPW) (Emergency Preparedness Week). Este ano, tendo em conta a 
pandemia COVID-19, a Cidade lembra aos residentes a importância, agora mais do que nunca, que a 
segurança e a preparação dependem de todos nós. 

Os residentes estão a ajudar a proteger a comunidade e a si próprios contra a propagação da COVID-
19, permanecendo informados, mantendo o distanciamento físico e seguindo os conselhos da Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health). A Cidade encoraja os residentes a prosseguirem com estes 
esforços para manterem a segurança de Brampton. 

A Cidade também agradece à sua equipa de Gestão de Emergências (Emergency Management) e aos 
parceiros comunitários que têm posto o seu planeamento em prática nesta altura e que continuam a 
trabalhar em conjunto para protegerem a segurança da nossa comunidade durante a emergência de 
COVID-19. 

Todos os anos, a EPW é uma ocasião para lembrar aos residentes que analisem o Guia de 
Preparação para Emergências de Brampton (Brampton’s Emergency Preparedness Guide) e que se 
preparem para potenciais emergências de todos os tipos, incluindo condições meteorológicas 
extremas, inundações e cortes de energia. Para saber mais, visite www.brampton.ca/prepared. 

Citações 

«Toda a equipa da Cidade tem trabalhado incansavelmente, em conjunto com os nossos parceiros, 
para assegurar a saúde e a segurança da nossa comunidade em resposta à COVID-19. Manter todas 
as pessoas informadas e assegurar a coordenação das respostas não é tarefa fácil. Gostaria de louvar 
o nosso Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency Management 
Office) e os funcionários da Gestão de Emergências (Emergency Management) na Região de Peel 
(Region of Peel) pelos seus esforços com vista a garantir que trabalhamos em conjunto para combater 
a propagação da COVID-19.» 

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

«Todos temos um papel a desempenhar na resposta à COVID-19. Agradecemos aos nossos 
residentes por fazerem a sua parte crucial, com vista a manter a segurança da nossa comunidade, 
praticando o distanciamento físico e ajudando a parar a propagação do vírus.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional, Distritos 1 e 5; Presidente, Comité dos Serviços Comunitários 
(Community Services Committee), Cidade de Brampton 
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«A resposta consistente da nossa Cidade à COVID-19 resulta da preparação e da prática por parte 
dos nossos funcionários, em conjunto com os nossos parceiros. Desde exercícios de emergência a 
atividades contínuas de preparação e educação, o nosso Gabinete de Gestão de Emergências de 
Brampton (Brampton Emergency Management Office) assegura a existência de todas as peças para 
respondermos a quaisquer emergências na nossa comunidade.» 

- Jeff Bowman, Conselheiro Municipal, Distritos 3 e 4; Membro, Comité do Programa de Gestão de 
Emergências de Brampton (Brampton Emergency Management Program Committee), Cidade de 
Brampton  

«Esta Semana de Preparação para Emergências (Emergency Preparedness Week) é diferente de 
qualquer outra enquanto a nossa equipa responde às realidades da pandemia COVID-19. Graças ao 
planeamento permanente e aos esforços coordenados da nossa equipa de Gestão de Emergências 
(Emergency Management), bem como ao empenho dos nossos residentes e empresas para 
trabalharem connosco, com vista a combater este vírus, encaramos o futuro e planeamos uma 
eventual reabertura da Cidade. Solicitamos a todos que estejam preparados e continuem a seguir os 
conselhos dos profissionais sanitários e de emergência para garantir a segurança e a resiliência da 
nossa comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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 
 
 

 

 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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