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A Cidade de Brampton assinala a Semana Nacional do Setor Público 
(National Public Works Week) de 17 a 23 de maio 

 
BRAMPTON, ON (19 de maio de 2020) – Até 23 de maio, a Cidade de Brampton assinala a Semana 
Nacional do Setor Público (NPWW) (National Public Works Week) para celebrar o papel importante 
que os profissionais do setor público têm na nossa comunidade. 
 
Durante a resposta da Cidade à COVID-19, a sua equipa do Setor Público e Engenharia (Public Works 
and Engineering) prossegue com o trabalho decisivo e essencial nas linhas da frente, incluindo: 
construção e manutenção para manter a segurança nos passeios, estradas e pontes para as 
deslocações essenciais, gestão da sinalética e iluminação das ruas, limpeza da primavera, limpeza de 
bacias coletoras e varrimento de ruas. 
 
Nos anos anteriores, a Cidade de Brampton celebrou a NPWW através da sensibilização para a 
importância dos serviços do setor público e a influência que exercem diariamente na comunidade, com 
uma série de atividades divertidas e interessantes ao longo da semana. Embora não se realizem 
eventos presenciais este ano, a Cidade encoraja os residentes a saberem mais sobre o trabalho 
importante realizado por estes profissionais para manterem a segurança, a limpeza e a circulação em 
Brampton. Siga @CityBrampton no Twitter, Facebook e no Instagram ao longo da semana ou visite 
www.brampton.ca para obter informações adicionais. 
 
Citações 
 

 
«Desde a gestão de águas pluviais à construção de estradas e pontes, os profissionais do setor 
público desempenham um papel importante na manutenção da cidade durante todo o ano. Embora 
este ano não seja possível celebrar o seu trabalho através dos nossos eventos anuais, agradeço o 
trabalho que realizam de forma incansável para tornarem Brampton numa cidade segura e saudável.» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
  
 
«A Semana Nacional do Setor Público (National Public Works week) lembra-nos oportunamente o 
papel importante que o setor público desempenha no reforço da qualidade de vida da nossa 
comunidade. Graças ao trabalho árduo deste grupo, os nossos residentes podem fazer deslocações 
essenciais, andar de bicicleta e caminhar pelos arredores em segurança durante este período difícil.» 

− Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Setor Público e Engenharia (Public Works and Engineering) 

  
 
«Para além de manter a nossa comunidade saudável e segura, a nossa equipa do Setor Público e 
Engenharia (Public Works and Engineering) reforça o nosso compromisso para transformar Brampton 
numa cidade Verde (Green city). Apoiando ativamente projetos em matéria de transportes, como as 
nossas faixas para bicicletas provisórias, inauguradas recentemente, da utilização de equipamento 
específico para limpeza da neve, com vista a reduzir as emissões, continuam a centrar o seu trabalho 
no ambiente da nossa cidade.» 

− Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-presidente 
(Vice-Chair), Setor Público e Engenharia (Public Works and Engineering) 
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http://www.brampton.ca/


 

 

«Ao longo do ano, a nossa equipa do Setor Público e Engenharia (Public Works and Engineering) 
desempenha um papel decisivo para manter a segurança, a limpeza e a circulação em Brampton. 
Nesta Semana Nacional do Setor Público (National Public Works Week) gostaria de agradecer aos 
nossos funcionários da linha da frente dedicados, que continuam a prestar serviços essenciais e 
decisivos, com os quais a nossa comunidade conta todos os dias.» 

− David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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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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