
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
   

Cidade de Brampton, Punjabi Community Health Services e Bike Brampton 
abrem o Brampton Bike Hub na Baixa 

  

BRAMPTON, ON (25 de agosto de 2022) – Na semana passada, a Cidade de Brampton, juntamente 
com os seus parceiros, os Serviços de Saúde da Comunidade Punjabi [Punjabi Community Health 
Services (PCHS)] e a Bike Brampton, abriram um Centro de Bicicletas de Brampton na Baixa 
(Downtown Brampton Bike Hub) para promover e apoiar a utilização segura da bicicleta: Different 
Spokes. 

Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) e a Cidade dedica-se a criar uma 
experiência de viagem segura, confortável e agradável para todas as pessoas que utilizam a rua e 
incentiva os meios de transporte ativos. Na sua assembleia realizada em 2 de março de 2022, o 
Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) deu instruções aos funcionários para 
realizarem um contrato de aluguer a curto prazo com a PCHS para operar um Centro de Bicicletas de 
Brampton (Brampton Bike Hub) na propriedade detida pela Cidade em 8 Nelson Street West, Unit 104, 
atuando como catalisador para esta parceria única que irá servir os residentes de Brampton. 

A Different Spokes é um centro de base, liderado pela comunidade que irá incentivar, promover e 
defender a utilização segura da bicicleta em Brampton. Neste Centro de Bicicletas de Brampton 
(Brampton Bike Hub) na Baixa, a PCHS visa: 

• Prestar serviços relacionados com bicicletas, como reparação assistida de bicicletas e a 
revenda de bicicletas recondicionadas e peças para bicicletas; 

• Incentivar, promover e defender o aumento da utilização segura da bicicleta em Brampton; 
• Disponibilizar o acesso a bicicletas recondicionadas para venda e aluguer; 
• Providenciar programação comunitária e de mentoria para todos os interessados na utilização 

da bicicleta; e 
• Incentivar comunidades saudáveis e estilos de vida saudáveis. 

A Cidade de Brampton continua a construir «Ruas para pessoas» (‘Streets for People’) e a promover 
meios de transporte ativos. Este ano, a Cidade vai adicionar mais de 30 novos quilómetros de 
infraestruturas para caminhar e andar de bicicleta a uma rede existente de Meios de Transporte Ativos 
(Active Transportation) com mais de 530 quilómetros de infraestruturas para ciclismo, caminhadas, 
percursos pedestres e recreativos. 

Saiba mais sobre a utilização da bicicleta em Brampton aqui (here) e sobre meios de transportes ativos 
em Brampton aqui (here). 

Citações  

«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City), e nós dedicamo-nos a apoiar as 
necessidades da nossa comunidade, disponibilizando acesso à educação e à sensibilização para a 
utilização da bicicleta e ajudando a melhorar a saúde mental global através de meios de transportes 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

ativos e recreação. Estamos entusiasmados por apoiar a abertura da Different Spokes na Baixa de 
Brampton. Trata-se de um complemento desejado para a área e contribuirá para melhorar a nossa já 
extensa rede de Transportes Ativos.» 

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

«O Centro de Bicicletas de Brampton (Brampton Bike Hub) constitui um excelente complemento à 
Baixa de Brampton. A Different Spokes não só prestará serviços de ciclismo para os entusiastas das 
bicicletas, como ajudará a educar e a apoiar novos ciclistas, e a promover estilos de vida saudáveis e 
ativos para os residentes de todas as idades. Estou entusiasmado com esta parceria na nossa cidade, 
e incentivo todos a aproveitaram o conhecimento que a PCHS tem para oferecer e a desfrutarem dos 
belos e panorâmicos trilhos de Brampton.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Comité do Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development Committee), Cidade 
de 

«Na Cidade de Brampton, trabalhamos para criar Ruas para Pessoas (Streets for People) com ênfse 
nos meios de transportes ativos. Esperamos continuar a trabalhar com parceiros em toda a cidade 
para promover estilos de vida saudáveis e ativos e disponibilizar excelentes amenidades aos nossos 
residentes.» 

- 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 
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