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A Cidade de Brampton celebra a Semana de Prevenção de Incêndios (Fire 
Prevention Week) de 4 a 10 de outubro 

BRAMPTON, ON (2 de outubro de 2020) – De 4 a 10 de outubro, a Cidade de Brampton celebra a 
Semana de Prevenção de Incêndios (Fire Prevention Week) e educa os residentes sobre as formas de 
garantir a segurança enquanto cozinham. O tema deste ano é «Fique sempre na cozinha enquanto 
cozinha» (“Always stay in the kitchen while cooking”). 

Os incêndios nas cozinhas são a principal causa de incêndios em habitações em Brampton. De forma 
a garantirem a segurança enquanto cozinham, os residentes podem seguir estes passos simples: 

• Fique sempre na cozinha enquanto cozinha 

• Elimine todas as distrações enquanto cozinha, incluindo telemóvel ou televisão 

• Se tiver que sair da cozinha enquanto cozinha, desligue o fogão e retire a panela ou frigideira 
do bico 

• Nunca cozinhe quando estiver sonolento ou sob a influência de álcool ou canábis 

• Mantenha tudo o que possa incendiar-se afastado do fogão (por exemplo, luvas para o forno, 
utensílios de madeira, embalagens de alimentos, toalhas, cortinas) 

• Use mangas curtas ou justas quando cozinhar 

Eventos online na Semana de Prevenção de Incêndios (Fire Prevention Week)  

Este ano, devido à COVID-19, a programação da Semana de Prevenção de Incêndios (Fire Prevention 
Week) dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 
será online. Siga os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) no Twitter, Facebook, e YouTube para obter diariamente dicas, receitas e mais! 

Na segunda-feira, 5 de outubro, às 18:00 junte-se ao Comandante dos Bombeiros (Fire Chief), Bill 
Boyes, e ao Chef Jason Rosso da J. Red & Co. Food + Drink na página do Facebook da Cidade de 
Brampton (City of Brampton’s Facebook page) para assistir a um segmento de culinária ao vivo no 
Facebook (Facebook Live) que apresentará uma receita deliciosa, juntamente com algumas dicas de 
segurança contra incêndios e uma oportunidade de fazer perguntas! 

Também estará disponível online um segmento de culinária com o Chef Wayne Reid da Reggae 
Kitchen – aprenda a fazer um refogado de Frango Jerk (Jerk Chicken Stir Fry) simples enquanto 
garante a segurança na cozinha. 

A Semana da Prevenção de Incêndios (Fire Prevention Week) contribui para uma Cidade Saudável e 
Segura (Healthy and Safe City). 

Citações 

«A Semana de Prevenção de Incêndios (Fire Prevention Week) constitui um alerta importante para 
darmos prioridade à prevenção de incêndios. Agora mais do que nunca, é fundamental garantir a 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FBramptonFireES&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=Z%2FXP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk%2BIWU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBramptonFire&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonFD&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391314862&sdata=NJotdYrX%2BR8g2AA1ijtcu%2BH%2FR1H1wL3WNbrITfBqhRM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/CityBrampton
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

segurança na cozinha, enquanto muitos de nós ficam em casa para ajudar a parar a propagação de 
COVID-19. Incentivo todos os residentes a saberem como podem garantir a segurança enquanto 
cozinham.» 

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

«Cada um de nós tem um papel a desempenhar na segurança contra incêndios. Incentivo todos os 
residentes a serem proativos. Saibam mais sobre segurança contra incêndios na cozinha e garantam a 
segurança dos vossos lares e entes queridos contra os incêndios. Se todos fizerem a sua parte, 
poderemos salvar vidas.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«A nossa equipa trabalha todos os dias, fazendo tudo o que pode para manter a nossa cidade e os 
seus residentes saudáveis e em segurança. Incentivo todos os residentes a aprenderem formas de 
contribuírem para garantir um lar seguro para os seus entes queridos. Trabalhando em conjunto, 
podemos fazer a diferença em matéria de prevenção de incêndios.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-presidente 
(Vice-Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«Os incêndios na cozinha são a principal causa de incêndios em habitações em Brampton e podem, 
normalmente, ser evitados. A equipa dos nossos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) está sempre preparada para dar uma resposta. Contudo, os 
residentes também são uma parte importante da nossa equipa de prevenção de incêndios e podem 
prevenir a ocorrência de incêndios nas suas habitações. Descubra o que deve saber para proteger a 
sua casa e a sua família.» 

- Comandante dos Bombeiros (Chief) Bill Boyes, Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) 
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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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