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O Município cria o primeiro Dia de Valorização dos Seniores (Seniors 
Appreciation Day) em Brampton integrado nas celebrações do Mês dos 

Seniores (Seniors Month) em junho 

 

BRAMPTON, ON (16 de junho de 2020) – Em 27 de maio, o Conselho Municipal da Cidade de 
Brampton (Brampton City Council) aprovou uma proposta para valorizar os vários contributos dos 
seniores de Brampton através de um dia dedicado. Seguindo as diretrizes do Conselho de Cidadãos 
Seniores de Brampton (Brampton Senior Citizens Council), este ano proclama-se o dia 19 de junho 
como Dia de Valorização dos Seniores (Seniors Appreciation Day) em Brampton, integrado nas 
celebrações do Mês dos Seniores (Seniors Month) em junho. 

No dia 19 de junho, das 11:00 às 12:00, será realizada uma Conversa Telefónica Remota especial do 
Dia de Valorização dos Seniores (Seniors Appreciation Day Tele Town Hall). O programa apresentará 
as boas-vindas do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown, uma atuação pré-gravada 
da Banda Sinfónica de Brampton (Brampton Concert Band), e uma apresentação motivacional do 
atleta paralímpico e campeão do mundo, Jeff Adams. Enquanto continuamos a enfrentar os desafios 
da pandemia COVID-19, este evento também será motivo para que os seniores falem com a Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) e os Conselheiros Regionais (Regional Councillors) Pat Fortini e 
Gurpreet Dhillon, que dividem a direção do Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores no âmbito da 
COVID-19 (COVID-19 Seniors Support Task Force). 

Para participarem na conversa telefónica, os seniores podem ligar para o 311 para registarem o seu 
número de telefone até quinta-feira, 18 de junho. Estará disponível uma transmissão áudio direta 
online. 

Junho é o Mês dos Seniores (Seniors Month) em Brampton 

Atividades online para seniores 
Encontra-se disponível online uma série de atividades criadas para os seniores, incluindo vídeos de 
preparação física, folhas com atividades, puzzles, e muito mais em www.brampton.ca/recreation. 

Projeto de mosaico comunitário 
Incentivamos os seniores a participarem num relevante projeto de mosaico comunitário, com vista a 
captar o significado da «amizade comunitária» para eles. Uma vez registados, os participantes 
receberão um kit artístico, incluindo um azulejo de cerâmica 4’ x 4’, um conjunto de pintura a acrílico, e 
um pincel. Quer se trate de uma mensagem ou de uma ilustração, os seniores podem destacar a sua 
interpretação de «amizade» como quiserem. Os voluntários municipais recolherão os azulejos e 
exibirão o mosaico completo num local público em julho. Os seniores podem registar-se para receber 
os materiais através do número 311 ou enviar um e-mail para covid19seniors@brampton.ca. O prazo 
para efetuar o registo é 19 de junho. Os detalhes estão disponíveis em www.brampton.ca/recreation.  

http://www.brampton.ca/recreation
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Café dos Seniores (Seniors Café): Conversas virtuais 
Para combater a sensação de isolamento devido às medidas de distanciamento físico COVID-19, os 
seniores podem agora conectar-se e socializar com outros seniores no conforto dos seus lares. 
Através de um programa de chamadas gratuitas facilitado pela Cidade de Brampton, os seniores 
podem abordar um tópico específico, fazer um jogo ou participar em conversas genéricas. Os seniores 
podem ligar para o 905.874.3348 para estabelecerem uma data e uma hora que sejam adequadas 
para eles. 

 
Apoio adicional para os seniores durante a COVID-19 
Durante a pandemia COVID-19, o Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores (Seniors Support Task 
Force) no âmbito da COVID-19 apoiou os seniores na entrega de mercearias. Os seniores podem 
fazer uma encomenda de mercearias através do 311 ou enviar um e-mail para 
covid19seniors@brampton.ca. Para quem não possua um cartão de pagamento, o Município paga em 
seu nome através dos seus parceiros no setor das mercearias. Os voluntários entregam as mercearias 
à porta do residente e a fatura referente às mercearias ser-lhe-á enviada para pagamento no prazo de 
30 dias. 

O Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores respondeu a mais de 690 perguntas e realizou mais de 
200 entregas de mercearias e medicamentos a seniores em Brampton, em resposta à COVID-19. 
Cerca de 1600 embalagens de cuidados de saúde com Equipamento de Proteção Individual (Personal 
Protective Equipment) estão a ser distribuídas aos seniores e mais de 90 grupos de seniores estiveram 
envolvidos em Brampton através do Comité Municipal Amigos das Pessoas Idosas (City’s Age-Friendly 
Committee). 

A qualquer momento, os seniores podem contactar o Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores 
(Seniors Support Task Force) através do 311 ou enviar um e-mail 
para covid19seniors@brampton.ca para obterem apoio durante este tempo de experiência. 

Histórico 
A Cidade de Brampton continua a envolver e a celebrar a população sénior que vive na nossa 
comunidade. Através da Estratégia Amiga das Pessoas Idosas (Age-Friendly Strategy), o Município 
está focado em responder às necessidades exclusivas dos residentes durante todas as fases da vida, 
através da conceção e desenvolvimento de comunidades absolutas e sustentáveis. Pelo 36.º ano, a 
Província de Ontário (Province of Ontario) declara junho como Mês dos Seniores (Seniors Month). 
 
 

Citações 
«Os seniores totalizam praticamente 11 % da comunidade diversa e em crescimento de Brampton, e 
orgulho-me de celebrar os nossos idosos neste mês de junho. Brampton lidera como cidade amiga das 
pessoas idosas, e os seniores desempenham um papel fundamental na formação da nossa cidade. O 
Município continua a garantir que os nossos seniores se sintam valorizados e empenhados, e tenham 
os apoios de que necessitam para se manterem saudáveis. Incentivo todos a fazerem a sua parte e a 
celebrarem os seniores neste mês, tendo em consideração as práticas de distanciamento físico.» 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca


 

 

«Os seniores são a base da nossa comunidade, e estamos a dar passos para reconhecê-los e 
celebrá-los. Seguindo as diretrizes do Conselho de Cidadãos Seniores de Brampton (Brampton Senior 
Citizens Council) orgulho-me de dizer que o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) 
apoiou por unanimidade a minha proposta de criação do Dia dos Seniores (Seniors Day) durante o 
Mês dos Seniores (Seniors Month). Neste dia dedicado, vamos assegurar que nos centramos nos 
nossos seniores e reconhecemos o que realizaram em Brampton e mais além.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Cidade de 
Brampton 

«Todos os anos, os funcionários municipais planeiam atividades para celebrar o Mês dos Seniores 
(Seniors Month) em junho. Este ano, o Município adapta-se aos impactos da COVID-19 apresentando 
as celebrações online. Desde conversas virtuais, a atividades online, a vídeos de preparação física 
instrutivos, vamos interagir com os nossos seniores de formas significativas durante todo o mês.» 

- 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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