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Cidade de Brampton assinala a Semana de Sensibilização para o Monóxido 
de Carbono 

1 a 7 de novembro 

  

BRAMPTON, ON (28 de outubro de 2022) – A Cidade de Brampton assinala a Semana de 
Sensibilização para o Monóxido de Carbono (Carbon Monoxide Awareness Week) de 1 a 7 de 
novembro. O objetivo da Semana de Sensibilização para o Monóxido de Carbono consiste em educar 
a comunidade sobre o monóxido de carbono, o gás invisível, inodoro e insípido que pode causar 
grandes danos. O tema deste ano é «Aquilo que não consegue ver, cheirar ou saborear PODE matá-
lo» (“What you can’t see, smell or taste CAN kill you!”), e reitera a importância dos detetores/alarmes 
de monóxido de carbono funcionais. 

A entidade Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 
lembra aos residentes que detetores/alarmes de monóxido de carbono funcionais podem salvar as 
suas vidas. Dicas importantes a reter: 

• Instalar detetores/alarmes de monóxido de carbono funcionais perto de TODAS 

as áreas de repouso. 

• Testar os detetores/alarmes mensalmente. Considerar usar detetores/alarmes 

que possuam uma pilha de lítio com a duração de 10 anos e sem preocupações. 

• Planear a fuga de casa e praticá-la duas vezes por ano. 

• Nunca aquecer um veículo ou deixar um veículo em ponto morto numa garagem. 

• Nunca cozinhar com barbecues ou fogões de propano dentro de casa ou da 

garagem. 

• Nunca usar aquecedores de propano dentro de casa ou da garagem. 

Para obter mais informações sobre a Semana de Sensibilização para o Monóxido de Carbono (Carbon 
Monoxide Awareness Week) e o planeamento da fuga de casa consulte: 

• Semana de Sensibilização para o Monóxido de Carbono (Carbon Monoxide 

Awareness Week) 

• Plano de fuga de casa (Home Escape Plan) 

• Plano de fuga de casa (multilingue) [Home Escape Plan (multi-language)] 

Citações 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/Carbon-Monoxide-Awareness-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/Carbon-Monoxide-Awareness-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx


 

 

«Nesta Semana de Sensibilização para o Monóxido de Carbono (Carbon Monoxide Awareness Week), 
incentivo todas as pessoas a instalarem detetores/alarmes de monóxido de carbono nas suas casas e 
a criarem um plano de fuga de casa; estas ações importantes contribuem para que Brampton seja uma 
Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City). O monóxido de carbono é um assassino 
silencioso. A educação contínua e a sensibilização para a segurança e a prevenção podem ajudar a 
manter dos nossos residentes em segurança e salvar vidas.» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«A segurança começa por si! Incentivamos todos os residentes a saberem mais sobre os perigos do 
monóxido de carbono e a tomarem as medidas necessárias para se manterem em segurança em 
casa, assim como a sua família. Crie o seu plano de fuga de casa e certifique-se de que os 
detetores/alarmes de monóxido de carbono são instalados e testados regularmente» 
- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«A Semana de Sensibilização para o Monóxido de Carbono (Carbon Monoxide Awareness Week) é 
uma oportunidade importante para a nossa comunidade aprender sobre os perigos deste gás e como 
evitar o envenenamento por monóxido de carbono na sua casa. Todas as casas com aparelhos 
alimentados a combustível e/ou uma garagem anexa devem ter um detetor/alarme de monóxido de 
carbono funcional perto de todas as áreas de repouso. Certifique-se de que testa os detetores/alarmes 
de monóxido de carbono mensalmente e substitui as pilhas, pelo menos, uma vez por ano. Além disso, 
as famílias devem ter um plano de fuga de casa e praticá-lo duas vezes por ano.» 
- Bill Boyes, Comandante dos Bombeiros (Fire Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) 
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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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