
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

Cidade de Brampton obtém um investimento de 945 mil dólares ($945K) 
para revitalização de seis áreas de ruas principais através de uma parceria 

com a My Main Street 

 

BRAMPTON, ON (24 de janeiro de 2022) – A Cidade de Brampton recebeu a aprovação de uma 
contribuição não-reembolsável de 975 mil dólares ($945,000) através do programa da Aceleradora de 
Empresas Locais My Main Street (My Main Street Local Business Accelerator program) para apoiar a 
revitalização de seis comunidades com ruas principais em Brampton: Downtown, Mount Pleasant, 
Uptown, Kennedy Road (de Orenda Court ao sul da Glidden Road), Bramalea GO e Queen Street 
(Centre Street para 410, Dixie Road para Bramalea Road e Torbram Road para a linha ferroviária CN). 

Estas seis comunidades com ruas principais serão apoiadas por um Embaixador Main Street dedicado 
no Gabinete de Desenvolvimento Económico da Cidade (City’s Economic Development Office). Como 
parte integrante do programa, as comunidades também receberão uma pesquisa de mercado 
personalizada, análise de dados e contribuições de financiamento não-reembolsável para apoiar as 
empresas novas e existentes. 

O programa será prestado durante dois anos e centra-se na criação e na manutenção de ruas principais 
locais vibrantes e inclusivas, proporcionando aos residentes, aos novos empreendedores, e às 
empresas existentes oportunidades económicas nas comunidades com ruas principais. 

Em resposta à pandemia de COVID-19, o Governo do Canadá, através da Agência Federal de 
Desenvolvimento Económico para o Sul de Ontário (FedDev Ontario), anunciou um investimento de 
23,25 milhões de dólares (the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev 
Ontario), announced a $23.25-million investment) para o Instituto Urbano Canadiano [Canadian Urban 
Institute (CUI)] e o Conselho Económico de Promotores de Ontário [Economic Developers Council of 
Ontario (EDCO)], com vista a estabelecer a My Main Street – um programa de dois anos para apoiar a 
recuperação e a revitalização das ruas principais e das empresas locais no sul de Ontário através de 
duas correntes de programas. 

O EDCO apresenta a corrente do programa de Aceleradora de Empresas Locais My Main Street (My 
Main Street Local Business Accelerator), que apoia a revitalização de 65 comunidades com ruas 
principais e fornece contribuições não-reembolsáveis para mais de 650 empresas locais no sul de 
Ontário. 

Para obter os detalhes do programa e informações adicionais, consulte www.mymainstreet.ca ou 
contacte o Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) em 
Bec@brampton.ca. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
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Citações 

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e nós estamos dedicados a apoiar 
as nossas empresas locais à medida que trabalhamos para superar em conjunto os impactos da 
pandemia de COVID-19. A colaboração com todos os níveis de governo e parceiros comunitários 
desempenha um papel fundamental neste aspeto. Estamos gratos por receber 945 mil dólares 
($945,000) para seis comunidades da nossa cidade através do programa da Aceleradora de Empresas 
Locais My Main Street (My Main Street Local Business Accelerator). Vai ajudar-nos a apoiar as 
empresas locais e aumentar as oportunidades de mercado na nossa grande cidade.» 

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

«As comunidades com ruas principais desempenham um papel central na economia da cidade, e é 
nelas que o reforço da comunidade e as relações ganham forma. Agradecemos este investimento 
fulcral dos nossos parceiros da FedDev Ontario e esperamos tirar partido das oportunidades 
económicas que vai oferecer aos nossos residentes, aos novos empreendedores e às empresas 
existentes nestas comunidades com ruas principais de Brampton.» 

 - Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Desenvolvimento Económico (Economic Development), Cidade de Brampton 

«A contribuição da My Main Street no valor de 945 mil dólares ($945,000) para Brampton vai ajudar a 
garantir que as nossas ruas principais cresçam e prosperem à medida que avançamos e superamos os 
impactos da pandemia de COVID-19. Estas seis comunidades são fulcrais para a economia da nossa 
cidade, e ao reforçarmos as oportunidades, a nossa cidade beneficia como um todo.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Desenvolvimento Económico (Economic Development), Cidade de Brampton 

«Na Cidade estamos dedicados a proporcionar oportunidades para os residentes e as empresas em 
Brampton através de investimentos locais substanciais e parcerias. A contribuição do programa da 
Aceleradora de Empresas Locais My Main Street (My Main Street Local Business Accelerator) trará 
investimentos para a nossa comunidade e apoiará o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. 
Continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros para garantir que a nossa cidade tem os 
instrumentos necessários para prosperar.» 

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

«O Governo do Canadá reconhece os desafios que as empresas das ruas principais enfrentam como 
resultado da pandemia e estamos a agir para ajudar a mitigar a pressão. Os programas como My Main 
Street oferecem financiamento e serviços cruciais para as nossas empresas locais, à medida que 
tentam adaptar-se e criar oportunidades económicas inclusivas, com vista a reconstruir e a repor a 
vitalidade das suas ruas principais.» 

- A Ilustre (The Honourable) Helena Jaczek, Ministra responsável pela Agência Federal de 
Desenvolvimento Económico para o sul de Ontário (Federal Economic Development Agency for 
Southern Ontario) 
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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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