
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Cidade de Brampton participa na Noite mais longa (Longest Night) para 
angariar fundos para a United Way 

  

 

O Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown, o Conselheiro Fortini e o Conselheiro Singh desejam 
boa sorte à equipa da Cidade de Brampton antes de participarem na Noite mais longa (Longest Night). 

  

 
BRAMPTON, ON (26 de fevereiro de 2022) – Ontem à noite, a Cidade de Brampton participou na Noite 
mais longa (Longest Night), um evento anual que incentiva os indivíduos e as famílias a passarem uma 
noite no seu carro para sensibilizarem para os desafios diários enfrentados por crianças e adultos que 
vivem na pobreza. Dez pessoas, incluindo membros da equipa de toda a organização e os seus 
familiares enfrentaram as condições atmosféricas adversas nesta experiência de humildade. 



 

 

Para apoiar esta iniciativa, os funcionários da Cidade de Brampton e respetivos apoiantes angariaram 
5000 dólares ($5,000) que revertem para a campanha anual de angariação de fundos da United Way 
da Cidade. Ao longo de 40 anos, a Cidade de Brampton tem apoiado com orgulho a United Way e tem 
angariado com sucesso cerca de 2,5 milhões de dólares ($2.5 million) em fundos durante esse período 
que se destinam a apoiar diretamente a comunidade. 

Citações 

«Estou muito orgulhoso dos membros da equipa que se prontificaram a aceitar este desafio e a 
participar na Noite mais longa (Longest Night) para sensibilizar para a pobreza e a situação de sem-
abrigo, que é uma realidade para muitas pessoas da nossa comunidade. Orgulhamo-nos da parceria 
com a United Way todos os anos para angariar fundos importantes que revertem diretamente para 
apoiar as pessoas mais necessitadas, agora mais do que nunca. Agradeço à United Way por ser um 
recurso tão valioso para Brampton.» 

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

«É uma honra ser Patrocinador do Conselho do Comité da United Way (United Way Committee 
Council Sponsor) para 2022 pelo quarto ano consecutivo, e trabalhar com uma equipa que envida 
esforços para organizar eventos e angariar fundos para a nossa comunidade. É um orgulho constatar 
que ultrapassámos o nosso objetivo de angariação de fundos com a iniciativa a Noite mais longa 
(Longest Night). Que ótima forma de iniciar a nossa campanha anual de angariação de fundos.» 

- Doug Whillans, Patrocinador do Conselho da United Way (United Way Council Sponsor), 
Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6 

«Participar na Noite mais longa (Longest Night) foi uma verdadeira experiência de humildade que nos 
deu uma amostra da realidade que muitas pessoas da nossa comunidade enfrentam todas as noites. É 
com orgulho que ocupo este ano o cargo de Presidente do Comité da United Way da Cidade de 
Brampton (City of Brampton United Way Committee Chair) e que trabalho com uma equipa dedicada 
de voluntários que trabalham incansavelmente para apoiar a nossa comunidade.» 

- Steve Ganesh, Presidente do Comité United Way 2022 (2022 United Way Committee Chair), 
Diretor (Manager), Serviços de Desenvolvimento  

 
«Gostaria de agradecer sinceramente à Cidade de Brampton por angariar fundos e sensibilizar para a 
condição de sem-abrigo através do nosso apoio notável e contínuo da Noite mais longa (Longest 
Night). Na região de Peel, existem mais de 10 800 pessoas sem-abrigo ou que estão em risco de 
ficarem desalojadas. A United Way está empenhada em continuar a parceria com as organizações 
comunitárias como a Cidade de Brampton para apoiar a comunidade e erradicar a pobreza em Peel.» 
 

- Daniele Zanotti, Presidente e Diretor Executivo (President and CEO), United Way Greater 
Toronto 
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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 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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