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Brampton garante investimentos federais e provinciais para a criação de 
um Centro Comunitário da Juventude (Community Youth Hub) no South 

Fletcher’s Sportsplex 
 

BRAMPTON, ON (5 de março de 2021) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick 
Brown; os Conselheiros Municipais (City Councillors) de Brampton; Sonia Sidhu, Membro do Parlamento 
(Member of Parliament) para Brampton South, em nome da Ilustre Catherine McKenna, Ministra Federal 
das Infraestruturas e Comunidades (Federal Minister of Infrastructure and Communities); o Ilustre 
Prabmeet Sarkaria, Ministro-Associado das Pequenas Empresas e Redução da Burocracia (Associate 
Minister of Small Business and Red Tape Reduction) e Membro do Parlamento Provincial (Member of 
Provincial Parliament) para 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 
(Member of Provincial Parliament) para Brampton West anunciaram o financiamento do próximo Centro 
Comunitário da Juventude (Community Youth Hub) no South Fletcher’s Sportsplex em Brampton. 
 
O Governo do Canadá vai investir $565,000 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). Para este projeto, o Governo de Ontário disponibiliza $470,786, 
enquanto a Cidade de Brampton contribui com $376,714. 
 
O Centro Comunitário da Juventude (Community Youth Hub) no South Fletcher’s Sportsplex irá 
proporcionar um espaço seguro e acessível aos jovens de Brampton para participarem em programas, 
serviços e atividades específicos para jovens. Algumas salas existentes no South Fletcher’s Sportsplex 
serão convertidas num espaço dedicado de conceito aberto para atividades e recursos para os jovens. 
 
A melhoria do acesso a espaços centrados nos jovens faz parte do Plano Diretor de Parques e Recreação 
(Parks and Recreation Master Plan) da Cidade de Brampton. A Cidade de Brampton planeia a conversão 
de espaço nos dois centros recreativos – South Fletcher’s Sportsplex e Centro Recreativo Century Gardens 
(Century Gardens Recreation Centre) – em Centros Comunitários da Juventude (Community Youth Hubs), 
oferecendo aos jovens espaços seguros e acolhedores que funcionem como lojas únicas para serviços e 
atividades para os jovens em toda a cidade. 
 
Com ideias provenientes do processo de consultoria da Cidade (the City’s consultation process) com 
residentes e partes interessadas, o processo de conceção de ambos os Centros Comunitários da 
Juventude (Community Youth Hubs) começará no inverno de 2021. 
 
Designação de Comunidade Acessível aos Jovens 
 
Em março de 2020, a Cidade de Brampton recebeu a designação de Comunidade Acessível aos Jovens na 
Categoria Platina (Platinum Status Youth Friendly Community designation) da Play Works, um programa 
apoiado pela Parks and Recreation Ontario. A Cidade foi distinguida pela terceira vez pelo seu notável 
compromisso com as oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os jovens, sendo uma das três 
comunidades a receber este ano a designação máxima de platina. Clique aqui (Click here) para saber mais. 
 
Hiperligações 

• Nota de imprensa: Canadá e Ontário investem para criar um Centro Comunitário da Juventude em 
South Fletcher’s Sportsplex em Brampton (Media Release: Canada and Ontario Invest to Create a 
Community Youth Hub at South Fletcher’s Sportsplex in Brampton)  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html


 

 

• Centros Comunitários da Juventude (Community Youth Hubs)  

• Plano Diretor de Parques e Recreação (Parks and Recreation Master Plan) 

• Designação de Comunidade Acessível aos Jovens (Youth Friendly Community Designation) 
 
 
Citações 
 
«Saudamos os investimentos do Governo do Canadá e do Governo de Ontário no Centro Comunitário da 
Juventude (Community Youth Hub) no South Fletcher’s Sportsplex. Brampton é uma das cidades mais 
jovens do Canadá, com mais de 130 000 jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 29 anos. Os 
Centros Comunitários da Juventude (Community Youth Hubs) irão incentivar a diversidade e a igualdade, 
promover uma participação inovadora e disponibilizar espaços seguros para os jovens, bem como reforçar 
a Prioridade do nosso Mandato (Term of Council Priority), que preconiza Brampton como uma Cidade 
Saudável e Segura (Healthy and Safe City).» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Os investimentos federais e provinciais num dos Centros Comunitários da Juventude (Community Youth 
Hubs) de Brampton constituem um desenvolvimento estimulante no nosso percurso, com vista a criar estes 
espaços para os jovens de Brampton. À medida que avançamos, envolvemos os nossos jovens na criação 
conjunta destes espaços dinâmicos com programas e serviços específicos para as suas necessidades.»   

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

 
«Na qualidade de Conselheiros para o Distrito (Ward) 4, defendemos no Conselho Municipal e Regional o 
desenvolvimento de dois centros da juventude em Brampton. Hoje saudamos o investimento dos governos 
provincial e federal que permite avançar com este projeto e criar novas oportunidades para os jovens em 
Brampton. A Cidade procurou ativamente as opiniões dos jovens da área relativamente às suas 
expectativas para este projeto e iremos incluir as suas opiniões no desenvolvimento do Centro da 
Juventude (Youth Hub) no South Fletchers Sportsplex.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; e Jeff 
Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Cidade de Brampton 

 
«Os funcionários municipais dedicam-se ao planeamento e conceção destes espaços para a juventude, 
específicos para as necessidades dos nossos jovens, e estes investimentos irão apoiar-nos na criação do 
Centro Comunitário da Juventude (Community Youth Hub) no South Fletcher’s Sportsplex. Esperamos 
continuar a trabalhar com as partes interessadas e envolver os nossos jovens na criação destes espaços 
específicos para a juventude.»   

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«O investimento em centros recreativos promove a saúde e o bem-estar das pessoas e constrói 
comunidades inclusivas e sustentáveis onde as pessoas querem viver, trabalhar e formar famílias. O Centro 
da Juventude (Youth Centre) de South Fletcher’s oferecerá aos jovens de Brampton de todas as origens, 
um espaço seguro no qual podem participar e do qual podem usufruir. A gama diversa de programas e 
serviços oferecidos também contribuirá para o desenvolvimento futuro da comunidade. O plano de 
infraestruturas do Canadá investe em milhares de projetos, cria empregos em todo o país, e constrói 
comunidades menos poluentes e mais inclusivas.» 

- Sonia Sidhu, Membro do Parlamento (Member of Parliament) para Brampton South, em nome da 
Ilustre Catherine McKenna, Ministra Federal das Infraestruturas e Comunidades (Federal Minister of 
Infrastructure and Communities) 

 
«Ao investirmos hoje em espaços recreativos de Brampton, estamos a investir no crescimento e no 
desenvolvimento a longo prazo da nossa comunidade nos próximos anos. O novo Centro da Juventude 
(Youth Hub) a implementar no South Fletcher’s Sportsplex oferecerá aos jovens um local onde se podem 
juntar e à nossa comunidade novos espaços onde pode interagir.» 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

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

  
«Apoiar os nossos parceiros municipais através da disponibilização de financiamento para projetos de 
instalações recreativas locais como o Centro da Juventude (Youth Hub) de South Fletcher’s constrói 
comunidades mais fortes, felizes, seguras e saudáveis. Este investimento nas nossas infraestruturas 
públicas locais irá melhorar a qualidade de vida dos jovens de Brampton à medida que a nossa comunidade 
continua em crescimento e expansão.» 

- Amarjot Sandhu, Membro do Parlamento Provincial (Member of Provincial Parliament) para 
Brampton West 
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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 
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. 
. 

 

CONTACTOS DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
Chantalle Aubertin 
Secretária de Imprensa 
Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Comunidades 
613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.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 
Divisão das Comunicações 
Ministério das Infraestruturas de Ontário 
437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relações com os meios de comunicações 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Número gratuito: 1.877.250.7154 
E-mail: infc.media.infc@canada.ca   
Siga-nos no Twitter, Facebook e Instagram  
Web: Infrastructure Canada  
 

 

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
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca
mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

