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Brampton Animal Services alarga o apoio comunitário através da iniciativa 
Emergency Pet Food Pantry 

BRAMPTON, ON (14 de janeiro de 2022) – A Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal 
Services) lançou a iniciativa Despensa de Emergência de Alimentos para Animais de Estimação 
(Emergency Pet Food Pantry), com vista a apoiar os donos de animais de estimação de Brampton em 
dificuldades com comida para animais, liteiras para gatos, e provisões para animais mais necessárias. 
 
A iniciativa Despensa de Emergência de Alimentos para Animais de Estimação (Emergency Pet Food 
Pantry) visa apoiar os donos de animais de estimação através de provisões para animais de estimação, 
cuja duração varia entre uma semana a um mês de cada vez, dependendo da procura e dos donativos. 
A Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal Services) criou uma parceria a nível local com 
a PetValu e a FreshCo para ajudar a concretizar esta iniciativa. 

Convidamos as empresas a apoiarem a iniciativa Despensa de Emergência de Alimentos para Animais 
de Estimação (Emergency Pet Food Pantry) através do telefone 905.458.5800 ou do e-mail 
animal.services@brampton.ca. 

Os residentes podem doar comida para animais de estimação hermética, seca ou em lata para gatos, 
cães e outros animais pequenos no Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter), 
localizado em 475 Chrysler Drive. Para obter uma lista dos artigos necessários, consulte a lista de 
desejos Amazon (Amazon Wish List) da Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal 
Services) ou a página do Facebook (Facebook page) da Serviços para Animais de Brampton. 

As pessoas que possuem animais de estimação podem aceder à iniciativa Despensa de Emergência de 
Alimentos para Animais de Estimação (Emergency Pet Food Pantry) através do telefone 905.458.5800 
para falar com um representante da Serviços para Animais (Animal Services), enviar um e-mail para 
Animal.Services@brampton.ca ou submeter um formulário online (submitting a form online). 

A Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal Services) acondicionará os artigos e dará as 
instruções para levantamento. Solicitamos aos proprietários de animais de estimação que incluam 
detalhes sobre o seu animal de estimação, tais como que tipo de animais de estimação possuem, 
quantos animais de estimação têm e as respetivas idades, se os seus animais de estimação precisam 
de comida moída ou enlatada, e quaisquer provisões adicionais de que necessitem para cuidar dos 
seus animais de estimação. 

Para obter mais informações sobre a iniciativa Despensa de Emergência de Alimentos para Animais de 
Estimação (Emergency Pet Food Pantry), consulte www.brampton.ca/animalservices. 
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de animais de estimação com dificuldades em Brampton com provisões essenciais, para ajudá-los a 
cuidar dos seus animais de estimação, especialmente durante este período difícil. Com o objetivo de 
manter o laço existente entre os animais de estimação e as famílias, aconselhamos as pessoas que 
precisam de ajuda a entrarem em contacto com a nossa equipa.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«A iniciativa Despensa de Emergência de Alimentos para Animais de Estimação (Emergency Pet Food 
Pantry) une a comunidade com o objetivo de partilhar recursos e manter os animais de estimação de 
Brampton felizes e saudáveis. O sucesso desta iniciativa depende da generosidade da comunidade. 
Convidamos as empresas e os residentes que possam apoiar o programa a doarem artigos essenciais 
para os animais de estimação.» 

- Jeff Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente (Chair), 
Serviços Legislativos (Legislative Services), Cidade de Brampton 

 
«Agradecemos aos doadores e parceiros que ajudam a concretizar a iniciativa Despensa de 
Emergência de Alimentos para Animais de Estimação (Emergency Pet Food Pantry). Esta iniciativa é 
uma parte importante que contribui para manter a nossa comunidade saudável e segura neste período 
difícil. Se precisar de apoio para os seus animais de estimação, entre em contacto connosco.» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 2 e 6; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Serviços Legislativos (Legislative Services), Cidade de Brampton 

 
«A Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal Services) dedica-se a proporcionar cuidados 
e proteção para todos os animais da nossa cidade. O objetivo da iniciativa Despensa de Emergência de 
Alimentos para Animais de Estimação (Emergency Pet Food Pantry) consiste em apoiar muitos donos 
de animais de estimação para que possam alimentar os seus animais de estimação, garantindo que 
estão felizes e saudáveis.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (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 

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