
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

A Cidade de Brampton está preparada para limpar as estradas neste 
inverno! 

  

BRAMPTON, ON (7 de novembro de 2022) – O inverno está a chegar e as equipas de Brampton estão 
prontas! A nossa equipa tem trabalhado permanentemente para garantir que estamos preparados para 
limpar as estradas municipais, os passeios, as paragens dos transportes, os trilhos recreativos e as 
travessias escolares, para que os residentes possam chegar ao seu destino com segurança. 

A Cidade lembra aos residentes que estar preparado para o inverno é um esforço de equipa e, se 
todos ajudarem, esta estação pode ser mais segura para todos: 

• Em caso de emergência, esteja preparado para tratar de si e da sua família durante, pelo 

menos, 72 horas. Prepare um kit de segurança para 72 horas (72-hour safety kit) para a 

sua casa e o seu veículo; 

• Limpe o gelo, a neve, e a lama dos passeios imediatamente após a queda de neve; 

• O estacionamento nas ruas não é permitido e será aplicado durante os eventos 

meteorológicos de inverno. Retire os veículos para garantir que os limpa-neves, as 

máquinas que lançam o sal e os veículos de emergência possam passar com segurança; 

• Se tiverem decorrido mais de 24 horas depois da queda de neve ter terminado e a sua 
rua ainda necessitar de atenção, contacte a Cidade pelo número 311, apresente um 
pedido de serviço na aplicação móvel 311 (mobile app), envie um e-mail para 
311@brampton.ca, ou visite www.311brampton.ca; 

• Siga todas as contas da Cidade de Brampton nas redes sociais para se manter 

atualizado com a nossa #BramSnowUpdate; 

• A assistência financeira para a remoção de neve está disponível para seniores elegíveis 

e proprietários de habitações com deficiências físicas. Saiba mais ow.ly/D2R050xgPq2. 

Localizador de Limpa-neves da Cidade 

Os residentes podem ver quais as estradas e os passeios que foram limpos pelas equipas usando o 
Localizador de Limpa-neves da Cidade (City’s Plow Tracker) em www.brampton.ca/snow e na 
aplicação móvel 311 (mobile app)! A aplicação pode ser descarregada a partir do Google Play ou da 
App Store. Usando esta ferramenta, os residentes podem verificar o progresso da manutenção da 
neve, as prioridades rodoviárias, e se um limpa-neves se encontra perto deles para que possam retirar 
os veículos da estrada. Também é possível enviar pedidos de serviços. 

Para obter mais informações sobre as operações de inverno da Cidade, visite www.brampton.ca/snow. 

Citações 

A segurança dos nossos residentes é a nossa principal prioridade – é por este motivo que as nossas 
equipas têm estado a trabalhar permanentemente para garantir que estamos preparados quando o 
inverno chegar. Todos temos um papel a desempenhar para tornar esta estação segura e agradável. 
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Os residentes podem ajudar ao limparem imediatamente o gelo, a neve e a lama dos passeios, 
mantendo os seus veículos fora da rua durante os eventos meteorológicos de inverno e descarregando 
a nossa aplicação móvel 311 (mobile app)!» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Quando todas as pessoas fazem a sua parte para manter a nossa comunidade preparada para o 
inverno, todos podemos chegar ao nosso destino em segurança. Incentivamos os residentes a 
descarregarem a nossa aplicação móvel 311 (mobile app), a seguirem todas as contas da Cidade de 
Brampton nas redes sociais para se manterem atualizados com a nossa #BramSnowUpdate e a 
fazerem a sua parte para manter os passeios desimpedidos. Quando o tempo de inverno chegar, 
estaremos todos preparados!» 
- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente (Chair), 
Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton 

«Uma das nossas maiores operações na Cidade consiste em responder às condições meteorológicas 
de inverno para manter a nossa comunidade segura, agradável e acessível para todos. A Cidade faz 
anualmente a manutenção de uma faixa de 4053 quilómetros de estradas, 1009 quilómetros de 
passeios e passagens e 205 quilómetros de trilhos recreativos. Incentivamos os residentes a 
descarregarem a aplicação móvel 311 (mobile app), incluindo o Localizador de Limpa-Neves (Plow 
Tracker) para se manterem informados sobre o estado das operações locais de limpeza de neve e 
assim planearem viagens durante os nevões de uma forma segura.» 
- Paul Morrison, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

 

  

 

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