
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA                                            

 
A Cidade de Brampton defende um Acordo Justo (Fair Deal) nas taxas do 

seguro automóvel 
 
BRAMPTON, ON (26 de abril de 2021) – Com os residentes a pagarem as taxas do seguro automóvel mais 
altas da província, e taxas que continuam a subir, a Cidade de Brampton solicita ao Governo Provincial 
(Provincial Government) que agilize a revisão e a reforma das taxas do seguro automóvel em Ontário. 
 
Hoje, o Conselho Municipal (City Council) iniciou uma campanha #FairDealForBrampton em defesa de um 
acordo justo para os residentes de Brampton no que respeita ao seguro automóvel. O seguro automóvel é 
uma parcela importante das despesas familiares, e os residentes de Brampton pagam taxas que são cerca 
de 123% mais elevadas do que o condutor médio de Ontário. 
 
Os condutores de Brampton continuam a constatar custos do seguro automóvel variáveis por código postal 
em toda a cidade, com o valor das taxas a atingir $3,301, que é duas vezes superior à média provincial. Os 
residentes podem tomar uma posição agora e apoiar a campanha #FairDealForBrampton da Cidade 
através do seguinte: 

• Assinar a petição online (online petition) no website da Cidade de Brampton, dirigida ao respetivo 
Membro do Parlamento Provincial (MPP) (Member of Provincial Parliament) local, informando-o de 
que espera que ele faça parte da solução para Brampton. A Cidade recolherá todas as petições 
recebidas que serão apresentadas aos MPP relevantes. 

• Ajudar a divulgar a notícia sobre a campanha #FairDealForBrampton junto de vizinhos, família e 
amigos no Twitter, Facebook e Instagram e mantendo-se atualizado sobre as notícias, os factos 
importantes e as informações mais recentes sobre a campanha. Para mais informações sobre a 
campanha visite o website #FairDealForBrampton de Brampton clicando aqui (here). 

 
Citações 
 
«À medida que as famílias de Brampton, e de Ontário, lutam com desafios financeiros resultantes da 
pandemia de COVID-19, os governos têm de continuar a trabalhar em conjunto para abordar o 
aumento de custos do seguro automóvel. A mudança é urgente e é imperativo acabar com a 
discriminação do código postal na determinação das taxas do seguro. Em conjunto, a população de 
Brampton pode tomar uma posição no que respeita à subida em flecha das taxas do seguro automóvel 
e obter um #FairDealForBrampton.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
 
«Os condutores de Brampton têm vindo a pagar, há demasiado tempo, taxas do seguro automóvel 
mais elevadas do que o resto da província apenas devido aos códigos postais. Chegou a hora do 
Governo Provincial cumprir a sua promessa de rever e reformar as taxas do seguro automóvel. 
Chegou o momento de obtermos um #FairDealForBrampton.» 

- Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Cidade 
de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184168042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Lf5BZfOdaxEt255rNPjsYT06giVOgAuXz66%2FEeRJKY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2B5PMOEdP5E3gKcTW9553roO9pmpclRjkzwYZyjQONg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcitybrampton%2Fchannel%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m%2FYmNOEr%2BzfI2QM8zOvoXBYUOb9NBdP7Ac4p3c9jH74%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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