
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) primeira 

instituição do Canadá a oferecer serviços Home To Home™ 
para animais de estimação  

 
BRAMPTON, ON (18 de janeiro de 2021) – Os Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal 
Services) é a primeira instituição a oferecer Home To Home™, um serviço interativo que visa ajudar os 
proprietários de animais de estimação que já não podem manter os seus animais de estimação a 
encontrarem lares novos e afetuosos sem terem que entregá-los no abrigo.  
 
Através do Home To Home™, os animais de estimação passam do seu lar atual para o novo. Os 
proprietários atuais e os novos proprietários dos animais de estimação podem comunicar diretamente 
na plataforma para receberem informações em primeira mão sobre os animais e providenciarem a 
transferência dos seus animais de estimação. 
 
O sítio Web (website) de realojamento irá ajudar os proprietários de animais de estimação de 
Brampton que precisam de encontrar um novo lar para os seus animais de estimação, incluindo cães, 
gatos e outros animais. O proprietário atual do animal de estimação preenche um formulário sucinto 
online e carrega uma fotografia para submeter um animal de estimação ao realojamento. Os que 
procuram acolher um animal de estimação na sua família podem pesquisar os animais de estimação 
disponíveis em Home To Home™. O realojamento é gratuito para ambas as partes. 
 
Os Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) irão monitorizar a plataforma 
municipal Home To Home™, conforme necessário. Os Serviços de Animais (Animal Services) podem 
oferecer aconselhamento e dicas para ajudar no processo de realojamento. Solicita-se aos 
proprietários que notifiquem os Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) quando 
o seu animal de estimação estiver no seu novo lar em segurança. 
 
Embora o realojamento dos animais de estimação através do Home To Home™ vá reduzir a 
necessidade de entregar alguns animais de estimação a um abrigo, pode não ser adequado para 
todas as necessidades de realojamento. Os animais podem ter de ser entregues diretamente ao abrigo 
para uma apreciação caso a caso. Contacte os Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal 
Services) para obter mais informações. 
 
Para aceder ao Home To Home™ clique aqui (here). Para saber mais sobre este programa e aceder 
aos Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services), visite Brampton.ca/animalservices. 
 
O Home To Home™ é um programa criado por um abrigo para ajudar outros abrigos a fornecerem 
uma opção favorável às pessoas que já não podem cuidar do seu animal de estimação. Visite a rede 
do Home To Home™ online em home-home.org. 
 
Citações 
 

https://brampton.home-home.org/
https://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.home-home.org/


 

 

«Brampton orgulha-se de ser a primeira cidade do Canadá a oferecer o serviço de realojamento de 
animais de estimação Home To Home™. A plataforma gratuita e fácil de usar permite que os 
proprietários de animais de estimação e os que procuram animais de estimação entrem em contacto e 
encontrem lares para animais na nossa comunidade.» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«Os Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) vão agora oferecer uma solução 
inovadora para realojamento de animais de estimação através do Home To Home™. Esperamos ver 
menos entregas no nosso abrigo e mais animais de estimação a encontrarem lares de forma rápida e 
tranquila em Brampton.» 

− Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

 
 
«Como Cidade bem gerida (Well-Run City), a Cidade de Brampton procura sempre formas de 
aumentar a eficácia e interagir com os nossos residentes – e os seus animais de estimação. Qualquer 
animal pode ser realojado através do Home To Home™, basta clicar na plataforma e ajudar os animais 
de estimação de Brampton a encontrarem lares novos e permanentes.» 

− Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-
Presidente (Vice-Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

  
«O pessoal dos Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) está empenhado em 
fornecer oportunidades que ajudem os animais de estimação a encontrar lares afetuosos em 
Brampton. Como primeira comunidade do Canadá a integrar o serviço Home To Home™, os 
funcionários estão disponíveis para ajudar os proprietários de animais de estimação ao longo do 
processo, conforme necessário, permitindo que os proprietários de animais comuniquem uns com os 
outros diretamente.» 

− 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 
 

 

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

