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Cidade de Brampton assinala o 100.º aniversário da Semana de Prevenção 
contra Incêndios 

BRAMPTON, ON (6 de outubro de 2022) – De 9 a 15 de outubro, a Cidade de Brampton, incluindo os 
Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services), e os 
patrocinadores do evento, a Enbridge Gas e a Dominos, assinalam o 100.º aniversário da Semana de 
Prevenção contra Incêndios (Fire Prevention Week), com vista a educar a comunidade sobre a 
segurança e a preparação contra incêndios. 

O tema deste ano, conforme anunciado pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndios 
[National Fire Protection Association (NFPA)], é «O fogo não espera. Planeie a sua fuga!» O tema visa 
educar todas as pessoas sobre ações simples, mas importantes, que podem tomar para se manterem 
em segurança, bem como as pessoas à sua volta, contra os incêndios domésticos. 

Planeamento da fuga de casa 

• Os residentes devem ter um Plano de Fuga de Incêndio Doméstico (Home Fire Escape 

Plan) e praticá-lo duas vezes por ano 

• Estabelecer um ponto de encontro no exterior em frente à sua casa 

• Planear duas saídas de cada divisão  

• Nunca voltar a entrar em casa por nada, incluindo por animais de estimação 

• Saia e permaneça fora de casa! Em caso de incêndio, telefone para o 9-1-1 

imediatamente! 

Para celebrar o 100.º aniversário da Semana de Prevenção contra Incêndios, a Cidade de Brampton 
vai realizar casas abertas nos quarteis dos bombeiros por toda a cidade. Seja uma das primeiras 50 
famílias a receber um detetor combinado de fumo e monóxido de carbono, sem ter de se preocupar 
durante 10 anos. Também haverá visitas aos camiões e quarteis dos bombeiros. 

Casas Abertas 

Terça-feira, 11 de outubro de 2022, das 15:30 às 19:00 
Local: Station 210, 10530 Creditview Road 

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022, das 15:30 às 19:00 
Local: Station 206, 7880 Hurontario Street 

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022, das 15:30 às 19:00 
Local: Station 207, 75 Vodden Street East 

Quinta-feira, 13 de outubro de 2022, das 15:30 às 19:00 
Local: Station 209, 2691 Sandalwood Parkway East 



 

 

Sexta-feira, 14 de outubro de 2022, das 15:30 às 19:00 
Local: Station 202, 280 Bramalea Road 

Hiperligações 

• Plano de fuga de casa (Home escape plan)  

• Plano de fuga de casa (multilingue) [Home escape plan (multi-language)]  

Citações 

«Enquanto assinalamos o 100.º aniversário da Semana de Prevenção contra Incêndios (Fire 
Prevention Week), é importante lembrar que a segurança contra incêndios e a educação contribui para 
que Brampton seja uma cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City). Incentivo os nossos 
residentes a visitarem as casas abertas durante a Semana de Prevenção contra Incêndios e a 
elaborarem o seu próprio plano de fuga de incêndio doméstico para manterem as suas famílias em 
segurança.» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«A segurança começa por si. Incentivo os residentes a serem proativos no que respeita à sua 
segurança e a elaborarem um plano de fuga de incêndio doméstico porque ele pode salvar vidas. 
Visitem as nossas casas abertas nos quarteis dos bombeiros locais durante a Semana de Prevenção 
contra Incêndios para saberem mais!» 
- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente, 
Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«Ter um plano de fuga de incêndio doméstico é essencial para reduzir as mortes e os ferimentos 
provocados pelos incêndios. Invista algum tempo a elaborar um plano e reveja-o com a sua família 
para que todos estejam cientes do que têm de fazer na eventualidade de ocorrer um incêndio em casa. 
Para celebrar os 100 anos da Semana de Prevenção contra Incêndios, incentivamos os residentes a 
visitarem as nossas casas abertas, a fazerem uma visita e a saberem mais sobre a prevenção de 
incêndios.» 
- Bill Boyes, Comandante dos Bombeiros (Fire Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) 

 

-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 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Documents/English/Home%20Escape%20Plan%20-%20English.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
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


 

 

Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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