
 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

Cidade de Brampton celebra a Semana Nacional das Obras Públicas 
(National Public Works Week) até 22 de maio 

 

BRAMPTON, ON (17 de maio de 2021) – Hoje, a Cidade inicia a celebração da Semana Nacional das 
Obras Públicas (NPWW) (National Public Works Week) em Brampton para distinguir e valorizar os 
homens e mulheres que contribuem diariamente para a segurança, a limpeza e o funcionamento da 
comunidade. 
 
Aproximadamente 700 funcionários da Cidade de Brampton integram a equipa de Obras Públicas e 
Engenharia (Public Works and Engineering), que faz um trabalho crítico e essencial nas linhas da 
frente, incluindo, entre outros, construção e manutenção para manter a segurança dos passeios, das 
estradas e pontes para as deslocações essenciais, gestão da sinalização e da iluminação de ruas, 
limpeza da primavera, remoção da neve, limpeza das bacias coletoras e varrimento das ruas.  
 
Antes da COVID-19, a Cidade de Brampton comemorava a NPWW promovendo a sensibilização para 
a forma como os serviços de obras públicas afetam a comunidade diariamente, com atividades 
realizadas ao longo da semana. Embora este ano não se realizem eventos presenciais, existe uma 
folha NPWW para colorir destinada às crianças (colouring sheet for children) que pode ser colorida, 
fotografada e publicada nas redes sociais. Os residentes podem saber mais sobre as pessoas que 
integram o Departamento de Obras Públicas (Public Works Department) de Brampton através da 
visualização de vídeos do pessoal no Twitter, Facebook e Instagram ao longo da semana ou visitar 
www.brampton.ca para mais informações. 
 
Citações 
 
«A Semana Nacional das Obras Públicas (National Public Works Week) constitui uma oportunidade 
para elucidar o público sobre o papel que as obras públicas desempenham nas nossas vidas diárias. 
Desde o planeamento, construção, gestão e manutenção, os nossos profissionais de obras públicas 
apoiam as principais operações que estão no centro da nossa comunidade Verde (Green), Saudável 
(Healthy) e Segura (Safe).» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«O tema deste ano é “Juntos somos mais fortes” (Stronger Together). No ano passado, a nossa 
equipa de Obras Públicas (Public Works) demonstrou resiliência; adaptou-se à mudança e superou 
tudo para manter os níveis de serviço, com vista a garantir a saúde e a segurança da nossa 
comunidade.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton 

 
«Os profissionais das obras públicas apoiam e mantêm infraestruturas, instalações e serviços cruciais 
que são fundamentais para comunidades sustentáveis e resilientes, a saúde pública, a elevada 
qualidade de vida e o bem-estar dos residentes de Brampton. Esta semana e todas as semanas, 
distinguimos e agradecemos à nossa equipa que contribui para tornar Brampton na Comunidade 
Saudável e Segura (Healthy and Safe Community) que é.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca
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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. 

 
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

