
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) toma medidas 
para combater o racismo contra negros  

O Município anuncia a criação da Unidade de Capacitação Económica, Cultural e Social 
da Comunidade Africana e Caribenha e de Combate ao Racismo contra Negros (Black 
African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black 

Racism Unit) 

BRAMPTON, ON (11 de junho de 2020) – Na reunião de ontem, o Conselho Municipal de Brampton 

(Brampton City Council) anunciou a criação da primeira Unidade de Capacitação Económica, Cultural 
e Social da Comunidade Africana e Caribenha e de Combate ao Racismo contra Negros (Black African 
and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) da Cidade, 
que visa tomar medidas relevantes para combater o racismo contra negros. 

Baseando-se na diáspora africana e caribenha negra, esta unidade estabelecerá prioridades e um 
plano de ação que visam eliminar o racismo sistémico contra negros em Brampton e reforçar a posição 
social, cultural e económica da comunidade negra. 

A comunidade africana e caribenha negra de Brampton contribui de forma entusiástica e ativa para a 
interculturalidade de Brampton e representa notoriamente o segundo maior grupo de minorias na 
cidade com uma população crescente superior a 80 000 residentes. 

Para saber mais ou expressar o seu interesse em participar, à medida que o Município desenvolve a 
Unidade de Combate ao Racismo contra Negros (Anti-Black Racism Unit), contacte o Município 
em AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. Esta importante iniciativa será supervisionada pelo Gabinete 
do CAO, em colaboração com o Presidente do Conselho Municipal (Mayor), o Conselho (Council) e os 
intervenientes da comunidade. 

As oportunidades para a comunidade participar e partilhar a sua voz neste processo serão partilhadas 
publicamente. 

Citações 

«Na qualidade de detentores de cargos públicos, estamos cientes do padrão elevado que cada um de 
nós em posições de autoridade tem de manter. Somos privilegiados por termos a oportunidade de 
compreender este problema seriamente. Não basta dizermos que somos contra o racismo, temos de o 
demonstrar através de ações relevantes que criem resultados reais e visem reforçar e capacitar as 
nossas comunidades de africanos e caribenhos negros. A criação desta unidade e posterior plano de 
ação é um primeiro passo importante na direção de uma igualdade e uma justiça autênticas, não só na 
nossa cidade, mas também para além da sua fronteira.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FAntiBlackRacismUnit%40brampton.ca%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C65e6134f7527499895ed08d80e4f8880%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637275082043446910&sdata=VAGyyg1Lf2jq6Bui4E4m0Ua27U8XwWr%2F81n0CFwMcPM%3D&reserved=0


 

 

«Através das propostas, os onze membros do Conselho Municipal dão diretrizes aos funcionários 
municipais sobre importantes questões políticas. Um voto maioritário diz aos residentes que a maioria 
do conselho apoia uma direção política específica. Esta proposta foi apoiada por unanimidade pelo 
Conselho. A mensagem é clara. As vidas dos negros são importantes e o racismo sistémico será 
combatido em todos os níveis da Cidade Brampton. Embora me orgulhe de ser membro de um 
Conselho Municipal que tomou ações decisivas e históricas, o trabalho ainda agora começou.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8 

«Com vista a criarmos uma verdadeira mudança na nossa comunidade, temos de garantir que os 
valores e objetivos da nossa organização estão alinhados com o tipo de necessidades que terão 
repercussão em Brampton – uma cidade inclusiva que celebra a sua interculturalidade e tem tolerância 
zero em relação a qualquer tipo de racismo ou discriminação contra negros. Através da realização de 
conversas francas sobre estas questões reais na nossa cidade, podemos criar uma experiência 
equitativa e justa para as pessoas que vivem e trabalham aqui.» 

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

«A Associação Queniana Canadiana (KCA) (Kenyan Canadian Association) gostaria de enaltecer o 
Presidente do Conselho Municipal de Brampton (Mayor of Brampton), o Ilustre Patrick Brown, e 
respetivo Conselho por marcarem o ritmo e os padrões através da aprovação da proposta que 
promoverá a base para a equidade e igualdade de todos os residentes de Brampton. Esta proposta 
evidencia o espírito de compromisso assumido pelos líderes municipais na eliminação do racismo 
sistémico contra negros e deveria ser uma referência para outras cidades do país. A KCA aguarda 
com expectativa a oportunidade de trabalhar com o Município na implementação e nos esforços 
contínuos, com vista a fomentar a capacitação social, cultural e económica, não apenas para os 
africanos negros residentes, mas também para os recém-chegados ao nosso grande país.» 

- Ephraim Mwaura, Presidente, Associação Queniana Canadiana (Kenyan Canadian Association) 

«A Associação Nigeriana Canadiana (Nigerian Canadian Association) congratula-se por saber desta 
iniciativa histórica. Esta iniciativa permite-nos construir verdadeiramente Brampton em conjunto.» 

- George Chukwu, Vice-presidente, Associação Nigeriana Canadiana (Nigerian Canadian Association) 
              

«A Roots Community Services Inc. está extremamente satisfeita por saber da criação de uma Unidade 

de Capacitação Económica, Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha e de Combate ao 
Racismo contra Negros (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment 
and Anti-Black Racism Unit) na Cidade de Brampton. Agradecemos ao Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor) Patrick Brown por apresentar esta proposta e a todos os Conselheiros por aceitarem 
a convocatória. As comunidades negras africana e caribenha são constituídas por cidadãos 
entusiásticos e ativos, que contribuem para o desenvolvimento de Brampton e impulsionam a cidade 
através das suas realizações, especialmente na música, nos desportos de entretenimento e nas 
universidades. A nossa esperança é que esta unidade contribua para informar sobre as políticas e 
incitar uma mudança transformadora nas vidas dos residentes negros.»  

- Angela J Carter, Diretor Executivo (Executive Director), Roots Community Services Inc.  
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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

