
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Cidade de Brampton altera o nome do parque Northampton Park para 

Northrup Park 
 

  
BRAMPTON, ON (25 de abril de 2022) – Hoje, a Cidade de Brampton alterou oficialmente o nome do 
parque Northampton Park para Northrup Park, a título de homenagem e recordação do Agente da 
Polícia (Constable) Jeffrey Northrup, que faleceu em 2 de julho de 2021 no cumprimento do dever 
enquanto respondia a uma chamada de emergência, após servir durante mais de 31 anos como 
agente da polícia.  
 
O Agente da Polícia (Constable) Northrup residia em Brampton. Ele iniciou a sua carreira em 1989 nos 
Serviços de Justiça (Court Services) e foi ajuramentado em 1999 como agente da polícia no Serviço 
da Polícia de Toronto (Toronto Police Service). 
 
«Envio as minhas sinceras condolências à família e aos amigos do Agente da Polícia (Constable) 
Northrup. Para mim, é uma honra participar na alteração do nome deste parque que servirá para 
lembrar o seu exemplo de liderança e sacrifício,» disse o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) 
Brown. «Espero que a sua família e os seus amigos se lembrem dele ao visitarem este parque e 
mantenham a sua memória viva.»  
 
«Em nome do Serviço da Polícia de Toronto (Toronto Police Service), gostaria de agradecer à Cidade 
de Brampton esta homenagem prestada ao nosso agente falecido, Detetive da Polícia (Detective 
Constable) Jeff Northrup,» disse o Chefe da Polícia de Toronto (Toronto Police Chief), James Ramer. 
«Este parque, que terá o seu nome, homenageará a sua memória e relembrará às pessoas o valor do 
serviço público. Espero que também seja um local de orgulho e felicidade para a sua família, os seus 
amigos e a comunidade de Brampton.» 
 
O Agente da Polícia (Constable) Northrup e a sua esposa, Margaret, foram membros ativos da 
comunidade de Brampton durante mais de 20 anos, envolvidos na Scouts Canada, na Brampton 
Lacrosse e na Special Olympics. 
 
«O falecido Agente e Detetive da Polícia (Detective Constable), Jeff Northrup, era extremamente 
dedicado à sua família, aos seus amigos e à sua comunidade de Brampton,» disse o Chefe da Polícia 
Regional de Peel (Chief of Peel Regional Police) Nishan Duraiappah. «O parque Northrup Park será 
um lugar especial para os membros da nossa comunidade, e da Polícia Regional de Peel (Peel 
Regional Police), uma vez que será sempre um símbolo para recordar o tipo de pessoa que era o 
Agente e Detetive da Polícia Jeff Northrup. Será uma homenagem ao seu compromisso com a Cidade 
de Brampton e a Região de Peel (Region of Peel), bem como ao seu sacrifício em prol dos outros.» 
 
O Agente da Polícia (Constable) Northrup é recordado pelo seu compromisso incansável com a 
comunidade, pela dedicação à sua equipa e como marido, pai e filho afetuoso. Ele deixa a sua esposa, 
Margaret, três filhos, Brennen, Samantha e Mitchell, e a mãe, Diane.  
 



 

 

As fotos do evento desta manhã estão disponíveis na Dropbox aqui (Dropbox here). Os créditos das 
fotos são atribuídos à 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. 
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https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0
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
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