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Semana de Prevenção contra Incêndios de Brampton realiza-se de 3 a 9 de 
outubro 

 
BRAMPTON, ON (1 de outubro de 2021) – De 3 a 9 de outubro, os Serviços de Incêndio e Emergência 
de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services), a Cidade de Brampton e o patrocinador de 
eventos, Enbridge Gas, assinalam a Semana de Prevenção contra Incêndios (Fire Prevention Week) 
para ajudar a educar a comunidade sobre segurança e preparação contra incêndios. Conforme 
anunciado pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndios [National Fire Protection 
Association (NFPA)], o tema deste ano consiste em «Conhecer os sons de segurança contra 
incêndios!» e visa sensibilizar para os diferentes sons emitidos pelos alarmes de fumo e monóxido de 
carbono (CO). 

 
Conhecer os sons de segurança contra incêndios importantes pode ajudar a salvar uma vida. Ao 
compreender a diferença entre um som agudo único, um som agudo duplo e bipes estará preparado 
para todas as situações: 

• Um conjunto contínuo de três bipes ruidosos significa fumo ou fogo. Saia, permaneça no 
exterior e telefone para o 9-1-1 

• Um único som agudo a cada 30 ou 60 segundos significa que a pilha está fraca e deve ser 
substituída 

• Um som agudo que continua após a substituição da pilha significa que o alarme está no fim 
da sua vida útil e a unidade deve ser substituída. Substitua todos os alarmes de fumo a 
cada 10 anos 

Certifique-se de que os alarmes de fumo e monóxido de carbono (CO) satisfazem as necessidades de 
todos os membros da família, incluindo as pessoas com deficiências sensoriais ou físicas. Para as 
pessoas que não consigam ouvir os sons de um alarme audível, devem ser colocados alarmes visuais 
ou um sistema de alerta visual de emergência para notificar em caso de uma emergência.  
 
Durante a Semana da Prevenção contra Incêndios (Fire Prevention Week), siga os Serviços de 
Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) no Twitter, Facebook, 
e YouTube para obter dicas e informações de segurança sobre como identificar os sons de segurança. 
 
Agradecemos ao patrocinador da Semana de Prevenção contra Incêndios de Brampton (Brampton Fire 
Prevention Week), Enbridge Gas, pelo seu apoio generoso e contínuo em matéria de segurança contra 
incêndios na comunidade de Brampton. Está ao alcance de todos tomar ações de segurança contra 
incêndios simples, mas importantes para manter a sua segurança e das pessoas ao seu redor. 

 
Citações 
 
«A educação e a segurança contra incêndios em curso contribuem para que Brampton seja uma 
Cidade saudável e segura. Nesta Semana de Prevenção contra Incêndios (Fire Prevention Week) 
incentivo todos a familiarizarem-se com os sons de segurança para manterem a sua segurança e a 
das respetivas famílias.» 

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

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

 
«A segurança começa por si. Incentivo os residentes a serem proativos no que respeita à sua 
segurança, a conhecerem os sons de segurança e a manterem os seus alarmes de fumo e monóxido 
de carbono porque eles salvam vidas.» 

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

 
«Os alarmes de fumo salvam vidas, e quando devidamente instalados e assistidos desempenham um 
papel fundamental na redução de mortes e ferimentos por incêndio. É importante conhecer os 
diferentes sons de fumo e monóxido de carbono para que possa tomar as ações adequadas. Todas as 
pessoas da casa precisam de entender os sons dos respetivos alarmes e saber como reagir.» 

- Bill Boyes, Comandante dos Bombeiros (Fire Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 
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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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