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Brampton garante investimentos do Canadá e Ontário no Centro de Bem-
estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) 

 
BRAMPTON, ON (9 de fevereiro de 2021) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick 
Brown; Ruby Sahota, Membro do Parlamento (Member of Parliament) para Brampton Norte (Brampton 
North), em nome da Ilustre Catherine McKenna, Ministra das Infraestruturas e Comunidades (Minister 
of Infrastructure and Communities); Maninder Sidhu, Membro do Parlamento para Brampton Leste 
(Brampton East); o Ilustre Prabmeet Sarkaria, Ministro Associado para as Pequenas Empresas e 
Redução da Burocracia (Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction) e Membro do 
Parlamento Provincial para Brampton Sul (Brampton South), em nome da Ilustre Laurie Scott, Ministra 
das Infraestruturas de Ontário (Ontario’s Minister of Infrastructure); e Amarjot Sandhu, Membro do 
Parlamento Provincial para Brampton Oeste (Brampton West), anunciaram financiamento para a 
renovação do Centro de Bem-estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre). 
 
O Governo do Canadá vai investir $572,000 neste projeto através da Corrente para a Comunidade, 
Cultura e Infraestruturas Recreativas (CCRIS) (Community, Culture and Recreation Infrastructure 
Stream) do plano Investir no Canadá (Investing in Canada). O Governo de Ontário fornece $476,619, 
enquanto a Cidade de Brampton contribui com $381,381. 
 
O projeto consiste em renovações interiores e exteriores do centro recreativo para melhorar a 
acessibilidade e a experiência dos utilizadores. As modernizações do interior incluem novas casas de 
banho, alteração de salas, uma sauna, cacifos e instalações com chuveiros. O melhoramento do 
sistema de drenagem dos pisos em todas as áreas, incluindo revestimento da área de banheira 
quente, também irá aumentar a segurança da instalação. 
 
No exterior do edifício, as reparações das passagens e bacias coletoras irão melhorar a drenagem na 
parte norte. A modernização da iluminação do parque de estacionamento irá incluir uma luminária mais 
eficaz e energeticamente eficiente. Os melhoramentos no Centro de Bem-estar Chinguacousy 
(Chinguacousy Wellness Centre) fazem parte do Plano Diretor de Parques e Recreação (Parks and 
Recreation Master Plan) da Cidade de Brampton, um plano de renovação dos centros recreativos de 
Brampton. 
 
O Centro de Bem-estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) continua encerrado devido ao 
encerramento de toda a província em resposta à COVID-19. Estima-se que as renovações comecem 
na primavera de 2021. 
 
Hiperligações 

• O Canadá e Ontário investem para melhorar as infraestruturas recreativas em Brampton 
(Canada and Ontario invest to improve recreation infrastructure in Brampton) 

• Plano Diretor de Parques e Recreação (Parks and Recreation Master Plan) 
 
Citações 
 
«Orgulhamo-nos de apresentar estes investimentos significativos do Governo do Canadá e do 
Governo de Ontário no Centro de Bem-estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) de 
Brampton. Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) e todos os nossos 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

centros recreativos oferecem aos residentes uma experiência acessível e segura para se manterem 
saudáveis e ativos, enquanto se divertem.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Os centros recreativos de Brampton são o coração da nossa comunidade. Agradecemos aos 
Governos Federais e Provinciais pelo apoio aos melhoramentos do Centro de Bem-estar 
Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) integrados no Plano Diretor de Parques e Recreação 
(Parks and Recreation Master Plan). Os melhoramentos no Centro de Bem-estar Chinguacousy 
(Chinguacousy Wellness Centre) vão reforçar a recreação em Brampton e ajudar a incentivar um estilo 
de vida ativo para todos os cidadãos de Brampton.» 

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

«Os melhoramentos interiores e exteriores no Centro de Bem-estar Chinguacousy (Chinguacousy 
Wellness Centre) são fundamentais para a acessibilidade e segurança das instalações, bem como 
para a experiência geral dos utilizadores. Estamos entusiasmados por começar estas renovações e 
esperamos continuar a colaborar com todos os níveis de governo em projetos futuros em Brampton.»    

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-
Presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«A Cidade de Brampton está dedicada a trabalhar com todos os níveis de governo, com vista a obter 
os apoios necessários para a nossa comunidade. Os investimentos no Centro de Bem-estar 
Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) estão alinhados com a abordagem estratégica do 
Plano Diretor de Parques e Recreação (Parks and Recreation Master Plan) para renovar as 
instalações recreativas na nossa comunidade e proporcionar excelentes oportunidades recreativas aos 
cidadãos de Brampton.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Investir nos centros recreativos comunitários promove a saúde e o bem-estar das pessoas e constrói 
comunidades inclusivas e sustentáveis onde as pessoas querem viver, trabalhar e criar as suas 
famílias. A renovação do Centro de Bem-estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) irá 
disponibilizar um melhor acesso às oportunidades recreativas por parte dos residentes de Brampton. O 
plano de infraestruturas do Canadá investe em milhares de projetos, cria empregos em todo o país e 
constrói comunidades mais tranquilas e inclusivas.» 

- Ruby Sahota, Membro do Parlamento para Brampton Norte (Member of Parliament for 
Brampton North), em nome da Ilustre Catherine McKenna, Ministra das Infraestruturas e 
Comunidades (Minister of Infrastructure and Communities) 

 
«É fundamental investir na comunidade, cultura e nas infraestruturas recreativas para criar 
comunidades inclusivas e sustentáveis. Os melhoramentos no Centro de Bem-estar Chinguacousy 
(Chinguacousy Wellness Centre) aumentarão a durabilidade da instalação e garantem que os 
visitantes usufruam de programas e atividades durante os próximos anos.» 

- Maninder Sidhu, Membro do Parlamento para Brampton Leste (Member of Parliament for 
Brampton East) 

 
«Investir hoje na recreação de Brampton permite garantir que continuemos a desfrutar da cidade que 
adoramos no futuro. Ao melhorar as nossas instalações e ajudar as famílias a manterem-se ativas, 
estamos a dar à nossa comunidade formas saudáveis e agradáveis para resistir a esta tempestade.» 

- O Ilustre Prabmeet Sarkaria, Ministro Associado para as Pequenas Empresas e Redução da 
Burocracia (Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction) e Membro do 
Parlamento Provincial para Brampton Sul (Brampton South), em nome da Ilustre Laurie Scott, 
Ministra das Infraestruturas de Ontário (Ontario’s Minister of Infrastructure)  



 

 

 
«Estou entusiasmado com o comunicado da aprovação do projeto de renovação do Centro de Bem-
estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre). Este investimento aqui na nossa grande cidade 
dará oportunidades adicionais para que os cidadãos de Brampton e respetivas famílias tenham estilos 
de vida saudáveis e ativos.» 

- Amarjot Sandhu, Membro do Parlamento Provincial para Brampton Oeste (Member of 
Provincial Parliament for Brampton West) 
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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 
  
 
Christine Bujold 
Secretária de imprensa 
Gabinete da Ilustre Laurie Scott, Ministra das 
Infraestruturas de Ontário 
416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Secção de Comunicações 
Ministério das Infraestruturas de Ontário 
437-991-3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relações com os meios de comunicação 
Infraestruturas do Canadá  
613-960-9251 
Número de telefone gratuito: 1-877-250-7154 
E-mail: infc.media.infc@canada.ca   
Siga-nos no Twitter, Facebook e Instagram  
Web: Infrastructure Canada  
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