
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
A Cidade de Brampton une forças com a Operation Lifesaver para 

sensibilizar sobre a segurança nas passagens de nível 
 

BRAMPTON, ON (24 de setembro de 2021) – Hoje, a Cidade de Brampton em parceria com a 
Operation Lifesaver Canada e a HUB Surface Systems, apresentou os novos decalques de segurança 
na linha férrea na Estação Brampton GO Station como parte do Programa de Parceria para Segurança 
da Comunidade (Community Safety Partnership Program) com o lema Olhe. Escute. Viva (Look. 
Listen. Live.) 
 
Todos os anos, dúzias de canadianos morrem ou ficam gravemente feridos em colisões em passagens 
de nível (railway crossings). A Operation Lifesaver trabalha com os municípios para identificar os locais 
onde podem ser instalados decalques de segurança nas passagens de nível para lembrar as pessoas 
que têm de estar atentas e conscientes quando atravessam as passagens de nível. 
 
O objetivo dos decalques consiste em evitar os acidentes nas passagens de nível (railway crossings), 
fazendo com que os peões, ciclistas e condutores estejam mais cientes da necessidade de estarem 
vigilantes perto das passagens de nível. Estes decalques são feitos de um material termoplástico 
concebido para conservar a marcação do pavimento. 
 
A equipa das Operações Rodoviárias (Road Operations) de Brampton vai instalar oito decalques em 
passagens de nível (rail crossings) na cidade incluindo: 

• Quatro decalques em Mill Street e Railroad Street; e 

• Quatro decalques em James Street e Johns Street. 
 
 
Para mais informações sobre a Operation Lifesaver, visite operationlifesaver.ca 
 

 
Citações 

«Brampton é uma Cidade saudável e segura. Estou orgulhoso da parceria com a Operation Lifesaver 
para ajudar a sensibilizar sobre a importância de estar alerta perto das passagens de nível (railway 
crossings). Uma tragédia, já é demais, e eu espero que esta iniciativa e estes decalques sirvam para 
sensibilizar toda a comunidade.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Esta parceria com a Operation Lifesaver visa sensibilizar o público para os perigos perto das 
passagens de nível (railway crossings) e ajudar a salvar vidas. A segurança de todos os residentes de 
Brampton é extremamente importante e é fundamental que todos estejam cientes daquilo que os 
rodeia para o seu próprio bem-estar.» 

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

 

https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/


 

 

«A Cidade de Brampton está empenhada em promover o bem-estar dos nossos residentes e de toda a 
comunidade. Esta parceria com a Operation Lifesaver é fundamental para ajudar a proteger a 
segurança dos peões, ciclistas e condutores perto de todas as passagens de nível (railway crossings) 
de Brampton.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Os acidentes nas passagens de nível (railway crossings) são tragicamente comuns neste país, e 
cada um afeta a família e os amigos da vítima, bem como os funcionários dos caminhos-de-ferro, os 
socorristas e as comunidades em geral. Este programa visa sensibilizar o público para os perigos perto 
das passagens de nível (rail crossings). Esperamos que salve vidas. Queremos que as pessoas 
abrandem, olhem em ambos os sentidos, escutem a aproximação dos comboios, e obedeçam a todos 
os sinais e sinalização de aviso.» 

- Sarah Mayes, Diretora Nacional (National Director) da Operation Lifesaver Canada 
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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 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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