
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
      

 Cidade de Brampton incentiva os candidatos às Eleições Provinciais 2022 a 

promoverem as principais prioridades  

BRAMPTON, ON (25 de maio de 2022) – Antes das Eleições Provinciais (Provincial Election) de 2 de 
junho, a equipa de Relações Governamentais (Government Relations) da Cidade de Brampton e os 
Membros do Conselho (Members of Council) continuam a defender a promoção das principais 
prioridades da Cidade. 

As principais prioridades da Cidade incluem o seguinte: 

• Financiamento para o Metro Ligeiro de Superfície [Light Rail Transit (LRT)] ao longo da Main 
Street para Brampton GO  

• Serviço expresso de autocarros [Bus Rapid Transit (BRT)] Queen Street-Highway 7 e ligações 
regionais 

• Eletrificação da terceira instalação de transportes para a frota de autocarros elétricos 
• Projeto Riverwalk – soluções contra o risco de inundações a longo prazo 
• Compromissos para construir melhores unidades de saúde em Brampton (alargamento do Peel 

Memorial/terceiro hospital/cuidados oncológicos)  

O Governo de Ontário (Government of Ontario) é um parceiro importante para a Cidade. O 
financiamento recebido da Província ajuda a construir uma Brampton inclusiva, saudável e sustentável, 
e a melhorar a qualidade de vida dos residentes. Leia mais sobre as prioridades provinciais da Cidade 
aqui (here). 

As Eleições Provinciais de Ontário 2022 (2022 Ontario Provincial Election) realizam-se no dia 2 de 
junho de 2022. Os residentes podem encontrar mais informações sobre a votação aqui (here). 

Citações 

«Brampton é uma das grandes cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, e o Conselho 
Municipal (City Council) está empenhado em desenvolver os transportes, investir em infraestruturas 
sustentáveis e acabar com os serviços médicos superlotados e exercidos nos corredores em prol dos 
nossos residentes. Apelo a todos os eleitores elegíveis da nossa comunidade para que exerçam o seu 
direito de voto nas Eleições Provinciais 2022 (2022 Provincial Election) que se realizam em 2 de junho, 
e incentivo-os a saber mais sobre as nossas principais prioridades e pedidos de financiamento do 
Governo de Ontário (Government of Ontario). Esperamos trabalhar com os candidatos eleitos.» 

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

«A equipa de Relações Governamentais (Government Relations) da Cidade de Brampton 
compromete-se a trabalhar com os nossos parceiros do Governo de Ontário (Government of Ontario) 
para melhorar a qualidade de vida dos nossos residentes. Esperamos continuar a construir uma cidade 
inclusiva, saudável e sustentável em conjunto com a Província.» 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx


 

 

- 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 

 
 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

