
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

 

Em 31 de julho, a Cidade de Brampton passa para a 3.ª Fase de Reabertura 

BRAMPTON, ON (30 de julho de 2020) – Na sequência da declaração de ontem do Governo de 
Ontário (Government of Ontario) que permite que a Região de Peel (Peel Region) passa para a 3.ª 
Fase, a Cidade prepara a reabertura segura de mais empresas e serviços em Brampton na sexta-feira 
31 de julho. 

Instalações, Serviços e Programação da Cidade na 3.ª Fase 

Parques, parques infantis e equipamento de preparação física ao ar livre 

Todos os parques infantis, estruturas lúdicas e equipamento de preparação física ao ar livre vão reabrir 
na sexta-feira, 31 de julho. Será colocada sinalética nos parques para avisar os residentes que devem 
praticar as medidas de saúde e segurança adequadas. 

Os campos desportivos ao ar livre estão agora abertos para se realizarem jogos dos campeonatos, de 
acordo com as diretrizes de regresso aos jogos (Return to Play) da Província. 

A partir de 10 de agosto, será possível alugar canoas e caiaques em Professor’s Lake. Os detalhes 
estão disponíveis online em brampton.ca/recreation. 

Programação recreativa 

Com início na semana de 10 de agosto, a Cidade de Brampton vai reintroduzir uma oferta alargada de 
atividades prediletas para o verão, Preparação Física no Parque (Fitness in the Park), um programa de 
preparação física gratuito ao ar livre sem marcação. Este programa ao ar livre sem marcação está a 
ser alargado para oferecer aos residentes mais opções para que possam participar em segurança em 
atividades de preparação física ao ar livre durante os meses mais quentes e em áreas onde seja 
possível manter o distanciamento físico para grupos grandes. Os dias, locais e horários foram 
alargados para aumentar a capacidade. A oferta de programas incluirá Campo de Treino (Boot Camp), 
Meditação, e Zumba™. O horário completo está disponível em brampton.ca/recreation. 

As piscinas interiores, amenidades de preparação física e programas limitados sem marcação (apenas 
por reserva) irão reabrir para utilização pública após o Dia do Trabalhador (Labour Day). A natação 
pública, natação em pista, aquafit e terapia aquática estarão disponíveis em piscinas interiores 
selecionadas apenas mediante reserva. Os programas sem marcação incluirão artes, desporto, dança 
(recital e não recital), STEM, e skate. As amenidades de preparação física vão reabrir para utilização 
da sala de cardio e musculação sem marcação. Informações adicionais sobre todos os programas e 
serviços que vão iniciar após o Dia do Trabalhador (Labour Day), incluindo como efetuar o registo, 
serão disponibilizadas em brampton.ca/recreation. 

Neste momento, todos os centros recreativos para utilização sem marcação continuam encerrados ao 
público. Para dúvidas, ligue 311 ou envie um e-mail para recconnects@brampton.ca. 
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Festivais e Eventos 

Todos os festivais, eventos, atuações municipais e licenças para eventos comunitários nas instalações 
municipais e centros de artes performativas, incluindo o The Rose, continuam cancelados até ao Dia 
do Trabalhador (Labour Day) em 7 de setembro de 2020, inclusive. 

Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 

Com um cartão da biblioteca válido, é possível agora fazer novas requisições para levantamento no 
passeio em sucursais da biblioteca selecionadas. Incitamos os residentes a reservarem os materiais 
online em bramptonlibrary.ca e selecionarem na lista de cinco sucursais da biblioteca as que estão 
ativas para prestar este serviço. Os detalhes estão disponíveis em bramptonlibrary.ca e nas páginas 
@bramptonlibrary do Facebook, Twitter, e Instagram da Biblioteca de Brampton (Brampton Library). 
Neste momento, todas as sucursais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) permanecem 
encerradas ao público.   

Diretrizes e regulamentos de segurança na 3.ª fase 

Medidas de Saúde e Segurança das instalações municipais 

Tendo como principal prioridade a saúde e a segurança da comunidade, serão implementadas 
medidas de distanciamento físico rigorosas nos parques e instalações interiores de Brampton, à 
medida reabrem. Deve ser sempre mantida uma distância de, pelo menos, 2 metros (ou seis pés) em 
relação a uma pessoa com quem um residente não habite. 

A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros na Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health) e no Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency 
Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. Visite brampton.ca/COVID19 para obter 
atualizações regulares, e ligue 311 para contactar a Cidade de Brampton e a Região de Peel (Region 
of Peel) a qualquer momento. 

Ajuntamentos de grupos e distanciamento físico 

Como parte da 3.ª Fase de reabertura provincial, os ajuntamentos em espaços fechados de até 50 
pessoas e os ajuntamentos ao ar livre de até 100 pessoas são agora permitidos. Estes ajuntamentos 
continuam sujeitos aos requisitos provinciais de distanciamento físico de uma distância de dois metros 
em relação a alguém fora do seu agregado familiar ou círculo social de 10 pessoas. 

As leis (by-laws) municipais relativas a medidas de Emergência sobre distanciamento físico continuam 
a vigorar, proibindo as pessoas de manter uma distância inferior a 2 metros entre si em qualquer 
propriedade pública. Os indivíduos que não respeitem o regulamento de distanciamento físico podem 
ser multados em $500, no mínimo, e até $100,000, no máximo, por cada infração. Os residentes 
podem ligar para o 311 para denunciar qualquer não-conformidade. 

Máscaras obrigatórias 

Em vigor a partir de 10 de julho de 2020 é necessário usar mascaras não-cirúrgicas ou coberturas para 
o rosto em todos os espaços públicos fechados de Brampton, contribuindo assim para parar a 
propagação de COVID-19. Na sequência dos conselhos da Saúde Pública de Peel (Peel Public 
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Health), o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a Lei COVID-19 de 
Brampton relativa ao Uso Obrigatório de Coberturas para o Rosto (Brampton COVID-19 Mandatory 
Face Coverings By-law) que continua em vigor até 1 de outubro de 2020. Para obter mais detalhes 
visite brampton.ca/masks. 

Resultados da reabertura e recuperação 

Para ajudar a comunicar o seu plano de reabertura e recuperação, de 5 de maio a 14 de junho de 
2020, a Cidade inquiriu os residentes sobre a forma como gostariam de aceder aos serviços e 
programação. No total, foram recebidas 4500 respostas. Os principais pontos a destacar incluem: 

• 87% dos inquiridos preferiram uma abordagem de reabertura das instalações municipais que 
dê prioridade à segurança pública, mesmo que implique atrasos. 

• 88% dos inquiridos concordaram que a Cidade deve trabalhar no sentido de disponibilizar o 
maior número possível de serviços online. 

• 82% dos inquiridos preferiram o acesso aos serviços municipais online ou por telefone. 

Citações 

«Esta declaração resulta do progresso que a nossa comunidade fez no último mês e demonstra o 
trabalho árduo e a dedicação permanentes dos nossos residentes, empresas, funcionários da linha da 
frente e profissionais de saúde, com vista a manterem-se em segurança. À medida que passamos 
para a 3.ª Fase da reabertura provincial esta sexta-feira, lembro a todos que temos de manter os 
nossos esforços, contribuindo para parar a propagação de COVID-19. Temos de nos manter 
empenhados em seguir as diretrizes de segurança da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) para 
que possamos continuar a avançar com a nossa reabertura e recuperação em conjunto.» 

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

«Em harmonia com as opiniões dos nossos residentes, empresas e grupos comunitários, a Cidade 
continua a optar por uma abordagem segura e controlada para retomar os serviços e reabrir as 
instalações na 3.ª Fase. Todos nós desempenhamos um papel na recuperação total e reabertura da 
nossa cidade, por isso incentivo os nossos residentes para que continuem a fazer a sua parte usando 
uma máscara não-cirúrgica, praticando o distanciamento físico, lavando as mãos com frequência e 
realizando testes, se necessário.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Líder (Lead), 
Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s 
Reopening and Recovery Working Group), Cidade de Brampton 

«Durante a nossa resposta à COVID-19, a Cidade introduziu novas formas de fornecimento de 
serviços e programas que são seguras e convenientes para os residentes, empresas e a comunidade. 
À medida que entramos na 3.ª Fase, as medidas de segurança reforçadas continuarão em vigor e 
iremos procurar formas novas e inovadoras para realizar negócios em segurança, com vista a garantir 
que a reabertura e a recuperação da nossa Cidade prosseguem.» 
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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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