
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 

Cidade de Brampton celebra o Dia Internacional da Mulher 

 

BRAMPTON, ON (24 de fevereiro de 2022) – A Cidade de Brampton celebra o Dia 
Internacional da Mulher (International Women’s Day) no dia 8 de março com eventos 
presenciais como forma de sensibilização para as conquistas e o impacto das cidadãs de 
Brampton que contribuíram para que Brampton se tornasse na cidade habitável, solidária e 
próspera que é hoje. 

 
Painéis de discussão e discurso principal no Dia Internacional da Mulher (International 
Women’s Day) 
8 de março, 17:00 – 19:00 
 
Em parceria com o Zonta Club of Brampton-Caledon, a Cidade de Brampton apresenta dois 
painéis de discussão presenciais organizados por Jam Gamble e moderados pelas 
Conselheiras Charmaine Williams e Rowena Santos. 

• Dizer Não à violência contra as mulheres: tráfico humano 
• Mulheres locais e como contribuem para o panorama de empoderamento das mulheres 

em Brampton 

Depois destas sessões, será apresentado um discurso por Samra Zafar, oradora premiada e 
conceituada internacionalmente, autora mais vendida e pedagoga na domínio da equidade, da 
saúde mental e dos direitos humanos.  

Estas sessões reúnem especialistas e parceiros comunitários para discutirem estes temas 
importantes. 

Os nossos agradecimentos ao patrocinador do evento, a Coca-Cola Canada Bottling Limited. 

Para mais informações sobre o evento do Dia Internacional da Mulher (International Women’s 
Day), consulte brampton.ca/IWD 

 

Caixa de experiências (Experience Box) 

Estas caixas de oferta de edição limitada selecionadas apresentam produtos e serviços de 
empresas locais detidas por mulheres. Todas as caixas incluem: 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

• Máscaras para o rosto hidratantes de Moodgxl 
• Cartões de afirmações de The Sankalpa Project 
• Bombas para banho de Aroma Comforts 4 U 
• Sais de banhos de plantas de Fruits and Roots Holistics 
• E mais! 

 
As caixas serão entregues às primeiras 50 pessoas que façam um donativo de beneficência 
de, pelo menos, 20 dólares ($20) para The Ellen House. 

Empoderar as empreendedoras 

O Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) tem o prazer 
de apoiar três eventos iminentes que suscitam discussão sobre a intensificação da paridade 
de género, a realização de debates relevantes com líderes femininas inovadoras e a 
celebração das mulheres de negócios da nossa comunidade. 

• 2 de março: InspiHer organizado pela Câmara de Comércio de Brampton (Brampton 
Board of Trade) 

• 9 de março: #BreakTheBias A evolução do local de trabalho do 
Canadá (#BreakTheBias The Changing Face of Canada’s Workplace) organizado pela 
Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) 

• 10 de março: IWD2022 #BreakTheBias organizado por StartUp Peel 

Citações 

«Junte-se a nós no Dia Internacional da Mulher (International Women’s Day) enquanto 
celebramos as conquistas das mulheres dedicadas da nossa comunidade que fizeram de 
Brampton o que ela é hoje. Incentivo todos a participarem no evento do dia 8 de março para 
tomarem parte em discussões relevantes com o Zonta Club Brampton-Caledon e no discurso 
fervoroso da oradora premiada, Samra Zafar.» 

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

«No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher (International Women's Day), reforçamos os 
nossos compromissos para fazer mudanças sistémicas com vista a obter a igualdade de 
género enquanto distinguimos as pessoas que deixaram a sua marca nesta cidade. É um 
privilégio ter connosco Samra Zafar, Jam Gamble e o Zonta Club Brampton-Caledon para 
encetarem discussões importantes.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5 

«Neste Dia Internacional da Mulher (International Women's Day) celebramos o poder e a força 
de mulheres que foram e continuam a ser o pilar da nossa comunidade. Junte-se a nós no dia 
8 de março num evento que inclui um painel de discussão presencial e um discurso para falar 
sobre temas importantes na comunidade, como conceitos errados sobre o tráfico humano, 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Finspiher%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG%2FVpvEBzaWnaG0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fiwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577%3Futm-campaign%3Dsocial%252Cemail%26utm-content%3Dattendeeshare%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-source%3Dstrongmail%26utm-term%3Dlisting&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zrR%2BZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc%3D&reserved=0


 

 

preconceito de género e mais. É maravilhoso ver a colaboração entre tantos parceiros 
comunitários para que este evento seja um sucesso.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8 

«No dia 8 de março e todos os dias, é importante celebrar e distinguir as conquistas 
importantes de tantas mulheres nas nossas vidas. A equipa da Cidade de Brampton é 
composta por mulheres incríveis que fazem com que esta organização e a comunidade se 
mantenham unidas, sejam bem-sucedidas e prósperas.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), 
Cidade de Brampton 

 

-30- 

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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