
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

  

Cidade de Brampton termina Estado de Emergência declarado em resposta à COVID-19 
  

BRAMPTON, ON (24 de março de 2022) – Hoje, dois anos após declarar um Estado de 
Emergência (State of Emergency) em resposta à pandemia de COVID-19, o Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown terminou a emergência declarada da Cidade de 
Brampton em nome do Conselho Municipal (City Council) e segundo recomendação da equipa 
de Gestão de Emergências (Emergency Management) da Cidade. 

A Região de Peel (Region of Peel) também terminou hoje a sua emergência declarada 
(terminated its declared emergency today) após consulta ao Médico Assessor de Saúde 
(Medical Officer of Heath), Dr. Lawrence Loh, e à Gestão Regional de Emergências (Regional 
Emergency Management). 

Em 24 de março de 2020, a Cidade declarou uma emergência (The City declared an 
emergency on March 24, 2020), de acordo com o Plano de Gestão de Emergências 
(Emergency Management Plan) da Cidade. A declaração constituiu um passo significativo 
para apoiar os esforços da Província de Ontário (Province of Ontario) e da Região de Peel 
(Region of Peel) com vista a conter a propagação de COVID-19. A declaração de emergência 
foi uma ferramenta administrativa que permitiu à Cidade responder à pandemia com mais 
agilidade para manter a comunidade em segurança. 

A Cidade continua centrada na saúde e na segurança enquanto prossegue com a reabertura 
gradual em segurança. Além disso, agradece aos residentes por fazerem a sua parte ao longo 
da pandemia através do distanciamento físico, da prática de uma boa higiene, das vacinas e 
do uso de máscara para ajudarem a parar a propagação. 

Os residentes devem continuar a dar prioridade à saúde e à segurança da comunidade, ficar 
em casa se estiverem doentes, vacinar-se e reforçar-se contra a COVID-19. Para informações 
mais atualizadas sobre as vacinações COVID-19, consulte o portal de vacinas da Província 
(Province’s vaccine portal). 

Se surgirem alterações à situação de COVID-19 em Brampton, a Cidade continuará a 
trabalhar com a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e a seguir todas as medidas de 
saúde e segurança provinciais e regionais de apoio à resposta de emergência. 

Grupos de trabalho de apoio à COVID-19 

Durante a pandemia, a Cidade dedicou-se a proteger a saúde e a segurança dos funcionários 
e residentes e a apoiar a economia local e as comunidades afetadas desproporcionadamente. 
Em março de 2020, a Cidade anunciou quatro grupos de trabalho de apoio à COVID-19 do 
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Presidente do Conselho Municipal para coordenar respostas eficazes à COVID-19: Grupo de 
Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force), Grupo de Trabalho de Apoio 
Social (Social Support Task Force), Grupo de Trabalho de Apoio aos Jovens (Youth Support 
Task Force), e Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores (Seniors Support Task Force). 

A Cidade agradece sinceramente a todos os envolvidos nos Grupos de Trabalho por apoiarem 
os respetivos esforços de resposta à COVID-19 e na Comunidade de Brampton durante os 
dois últimos anos, incluindo: 

• Co-líderes do Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task 
Force); Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 
5 e Michael Palleschi, Conselheiro Regional, Distritos 2 e 6 

• Co-líderes do Grupo de Trabalho de Apoio Social (Social Support Task Force); 
Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5 e 
Jeff Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos 3 e 4 

• Co-líderes do Grupo de Trabalho de Apoio aos Jovens (Youth Support Task 
Force); Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 
7 e 8 e Harkirat Singh, Conselheiro Municipal, Distritos 9 e 10 

• Co-líderes do Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores (Seniors Support Task 
Force); Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8 
e Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional, Distritos 9 e 10 

• Presidente do Programa Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program 
Chair); Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6 

• Líder do Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and 
Recovery Working Group Lead); Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional 
Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4 

Com o fim do Estado de Emergência (State of Emergency), a Cidade vai proceder à transição 
dos grupos de trabalho e o apoio continuará a ser disponibilizado à comunidade através da 
prestação de serviços municipais e através de redes comunitárias de apoio social. 

Medidas COVID-19 em curso  

Lembramos os residentes que apesar de a Cidade ter levantado a sua Lei Brampton COVID-
19 relativa ao Uso Obrigatório de Máscara (Brampton COVID-19 Mandatory Mask By-law), 
continua a ser necessário usar máscaras em locais selecionados, tais como transportes 
públicos, instituições de saúde, lares de cuidados continuados e instituições de cuidados 
congregados. Solicitamos aos residentes que respeitem as pessoas que optem por continuar 
a usar máscara em locais onde o seu uso já não seja exigido. 

O uso de máscara continua a ser exigido em todos os autocarros e terminais da Transportes 
de Brampton (Brampton Transit), de acordo com os regulamentos da Província (Province’s 
regulations). O programa de limpeza e higienização continua em vigor, e as instalações e os 
terminais que possuam superfícies duras são limpos e desinfetados diariamente. Consulte 
www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para atualizações dos 
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serviços. Para esclarecer dúvidas pode entrar em contacto com o Centro de Contacto da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) pelo número 905.874.2999. 

Já não é necessário realizar um pré-rastreio para entrar nas instalações municipais, incluindo 
instalações recreativas. Incentivamos os residentes a ficarem em casa se estiverem doentes.  

Citações 

«Tenho o gosto de anunciar que estamos em condições de terminar o nosso Estado de 
Emergência (State of Emergency) em resposta à COVID-19. Não estaríamos na posição que 
estamos hoje se não fossem os esforços notáveis dos nossos residentes, dos funcionários 
municipais, dos trabalhadores na área da saúde e dos membros dos grupos de trabalho 
municipais. À medida que transitamos para a fase seguinte da pandemia, sei que vamos 
conseguir ultrapassá-la à semelhança do que fizemos durante os últimos dois anos – 
enquanto comunidade.» 

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

«Durante os dois últimos anos, a nossa equipa na Cidade de Brampton permaneceu 
firmemente empenhada em proteger a saúde e a segurança da nossa comunidade, enquanto 
continuava a prestar os serviços em que os nossos residentes e empresas confiam. Os meus 
agradecimentos sinceros aos funcionários pelos seus esforços, e em nome da Cidade, 
esperamos continuar a servir a nossa comunidade à medida que transitamos para a fase 
seguinte da pandemia.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), 
Cidade de Brampton 
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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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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