
 

 

Dia feriado Victoria Day 2020 em Brampton durante a pandemia COVID-19 
 
 

BRAMPTON, ON (12 de maio de 2020) – Este ano, o dia feriado Victoria Day realiza-se na segunda-
feira, 18 de maio. 
 
Com orientação da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e para segurança dos nossos 
residentes e funcionários, a Câmara Municipal (City Hall) e todas as outras instalações da Cidade de 
Brampton, incluindo os Centros Recreativos e Comunitários (Recreation and Community Centres) e as 
sucursais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library), permanecem encerrados até nova ordem para 
ajudar a prevenir a propagação da COVID-19.  
 
Todos os serviços essenciais, incluindo os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and Emergency 
Services), Serviços de Trânsito (Traffic Services), Aplicação da Lei (By-Law Enforcement), Operações 
Rodoviárias (Road Operations), Tribunais POA (POA Courts) e Serviços de Segurança (Security 
Services) continuarão a funcionar como habitualmente para apoiarem a nossa comunidade. 
 
Os residentes podem ligar para o 311 ou 905.874.2000 (fora de Brampton), usar a app Brampton 311 
(disponível na App Store ou Google Play),visitar www.311brampton.ca ou enviar um e-mail para 
311@brampton.ca para quaisquer perguntas. Estamos disponíveis permanentemente para quaisquer 
assuntos relacionados com a Cidade de Brampton ou a Região de Peel, incluindo dúvidas relacionadas 
com COVID-19, tais como deferimentos de impostos, distanciamento físico e encerramento de parques 
e instalações. Visite www.brampton.ca/covid19 para obter mais informações. 
 
Celebrar o feriado Victoria Day – online! 
 
Para ajudar os cidadãos de Brampton a celebrar o feriado Victoria Day a partir das suas casas, a 
Cidade criou um centro online repleto de atividades dedicadas às famílias, opções de refeições prontas 
dos restaurantes locais e um espetáculo virtual de fogo-de-artifício, promovidos pela SnapdHUB. 
 
Encorajamos os residentes a encomendarem as suas refeições nos restaurantes locais no Victoria Day 
como parte da campanha Ei Brampton! Vamos comer! (Hey Brampton! Let’s Eat!) liderada por 
Experience Brampton. Torne o seu jantar memorável criando um piquenique no seu quintal, no relvado 
à frente de sua casa, na sua entrada, ou em qualquer outro parte da casa. Partilhe uma foto nas redes 
sociais e use #BramptonTogether para fazer parte da nossa celebração fisicamente distante. 
 
Junte-se aos vizinhos de Ontário para uma experiência de fogo-de-artifício emocionante apresentada 
em realidade ampliada! A exibição virtual de fogo-de-artifício oferece aos residentes uma alternativa 
segura aos espetáculos tradicionais de fogo-de-artifício no feriado Victoria Day. O espetáculo virtual 
começa online às 20:00, com uma contagem decrescente para o fogo-de-artifício às 19:50. Visite 
www.brampton.ca/victoriaday para obter os restaurantes participantes e uma ligação ao espetáculo de 
fogo-de-artifício. 
 
 
 
 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/victoriaday


 

 

Fogo-de-artifício em segurança 
 
O Victoria Day é um dos quatro feriados anuais em que o fogo-de-artifício de curto alcance é permitido 
em propriedades privadas de Brampton, sem a necessidade de se obter uma licença. No âmbito da lei 
(by-law), o fogo-de-artifício também é permitido no Dia do Canadá (Canada Day), Diwali e Passagem 
do Ano (New Year’s Eve).  

 
O fogo-de-artifício de curto alcance é o que tende a deslocar-se a uma distância inferior a três metros 
(10 feet) quando lançado (por exemplo, fontes, rodas, dispositivos giratórios no solo, foguetes). O 
restante fogo-de-artifício do tipo foguete é proibido em Brampton. A cidade lembra aos residentes que 
não é permitido lançar fogo-de-artifício na rua, nos passeios, nos parques da Cidade ou nas 
propriedades municipais ou de ensino. 
 
Quando utilizarem fogo-de-artifício de curto alcance em propriedade privada, os residentes devem 
seguir estes cuidados de segurança: 

 
•       Possuir um recipiente com água ou uma mangueira com água disponível para extinguir o fogo-

de-artifício. 

 
•       Nunca lançar fogo-de-artifício ou segurar um fogo-de-artifício na mão, para além de um foguete. 

 

• Nunca atirar ou apontar o fogo-de-artifício para as outras pessoas. 
 

•       Após a utilização, os foguetes devem ser colocados num recipiente com água para arrefecerem 
totalmente antes de serem eliminados. 

 
•       O fogo-de-artifício deve arrefecer completamente antes de ser eliminado. 
        

Todos os anos, os fornecedores de fogo-de-artifício têm de frequentar uma formação facultada pela 
Cidade antes de serem autorizados a vender fogo-de-artifício. Este ano, não se realizaram formações, 
nem se emitiram licenças. Solicitamos aos residentes que, se tiverem conhecimento da venda de fogo-
de-artifício em lojas ou outros locais de Brampton, o comuniquem aos Serviços de Brampton (Service 
Brampton), caso se sintam apreensivos quanto à utilização de fogo-de-artifício proibido, ou aos 
ajuntamentos públicos com mais de cinco pessoas devido à COVID-19. 
 
Medidas de segurança COVID-19 
 
Existem regras e regulamentos importantes que a nossa comunidade tem de ter em mente para 
permanecer em segurança em resposta à COVID-19. 
 

• A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) encoraja os residentes de Peel a manterem a sua 
distância (praticarem distanciamento físico) enquanto estiverem no exterior, evitando multidões. 
Quando praticarem exercício físico, os residentes deverão manter-se perto de casa, 
continuando a limitar as saídas ao essencial. Os residentes com problemas de saúde, um 
sistema imunitário comprometido ou as pessoas com mais de 70 anos devem ficar em casa e 
sair de casa para fazerem exercício individual ou satisfazerem as necessidades básicas.  

 



 

 

• Os mais de 500 parques em Brampton, parques infantis e outras estruturas nos parques, 
parques para cães, estruturas para piqueniques, instalações desportivas ao ar livre e 
equipamento de preparação física exterior (incluindo parques desportivos, campos de 
basquetebol e ténis), centros recreativos e terrenos adjacentes e parques de estacionamento 
nas instalações da Cidade estão encerrados ao público até nova ordem. Solicita-se aos 
residentes que liguem para o 905.874.2111 para comunicarem qualquer incumprimento. 

 

• Embora os trilhos permaneçam abertos nesta altura, as pessoas devem permanecer sempre a 
uma distância de 2 m entre si (que não residam na mesma casa). Para obter um mapa dos 
trilhos, clique aqui (here). 

 

• Evite ajuntamentos de cinco ou mais pessoas – estes estão agora proibidos no âmbito da Lei de 
Gestão de Emergências e Proteção Civil (Emergency Management and Civil Protection Ac) 
implementada pela Província.  
 

• Proceda à eliminação das máscaras faciais, luvas de proteção e outros resíduos sanitários 
domésticos colocando-os num saco e depois no contentor do lixo. 

 

• Estão agora a ser aplicadas penas no âmbito da Lei Brampton COVID-19 relativa a Medidas de 
Emergência (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law). Os indivíduos podem receber 
coimas de, no mínimo, $500 e, no máximo, de $100,000 por cada infração que não esteja em 
conformidade com as medidas de distanciamento físico. Solicita-se aos residentes que liguem 
para o 311 para comunicarem qualquer incumprimento. 
 

• Reconhecemos os impactos que a COVID-19 tem na nossa comunidade e que é um período 
particularmente difícil e stressante para alguns. Lançámos grupos de trabalho especializados 
para apoiar a comunidade. Isto inclui apoio económico, apoio aos seniores, apoio aos jovens e 
apoio aos mais vulneráveis. Estão disponíveis mais informações sobre estes Grupos de 
Trabalho (Task Forces) e como entrar em contacto com eles em www.brampton.ca/covid19. 

 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
 
Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) funcionarão num horário de domingo com algumas 
linhas canceladas no Victoria Day. As linhas seguintes estarão a funcionar: 
 
1 Queen  11 Steeles  50 Gore Road 
2 Main   14 Torbram  52 McMurchy 
3 McLaughlin  15 Bramalea  115 Pearson Airport 
4 Chinguacousy 18 Dixie  501 Züm Queen 
5 Bovaird  23 Sandalwood 502 Züm Main 
7 Kennedy  30 Airport Road 511 Züm Steeles 
 
Os balcões do Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Service) nos terminais estarão 
encerrados. O horário de funcionamento do edifício dos terminais nos Terminais de Bramalea, 

Brampton Gateway e Downtown é das 6:00 às 21:00. O Centro de Contacto (Contact Centre) está 
aberto e disponível para ajudar das 9:00 às 18:00 pelo número 905.874.2999. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

 
O programa reforçado de limpeza e higienização permanece em vigor. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar autocarros, incluindo todas as superfícies duras, 
compartimentos dos condutores e assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, os autocarros são 
higienizados de 24 em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são 
limpos e higienizados diariamente. Encorajamos os passageiros a transportarem o seu próprio 
desinfetante quando viajarem, tal como antissético para mãos ou toalhetes e a lavar as mãos com 
frequência. 
 
Para obter informações sobre linhas e horários, ligue para o 905.874.2999 ou visite 
www.bramptontransit.com. Para obter informações em tempo real sobre o próximo autocarro vá a 
nextride.brampton.ca no seu smartphone ou noutro dispositivo móvel. Para outras ferramentas de 
planeamento de viagens, visite www.triplinx.ca ou Google Maps. 
 
Recreação de Brampton (Brampton Recreation) 
 
Toda a programação recreativa e os alugueres de instalações estão cancelados até nova ordem. As 
respetivas contas de cliente serão creditadas em conformidade. Contacte recconnects@brampton.ca 
para obter mais informações.  
 
Mantenha-se em forma com um circuito completo, aprenda a fazer corações de origami, pratique os 
seus conhecimentos de caligrafia e mais com Rec At Home, uma variedade de programações virtuais 
feitas com amor pelos funcionários da Recreação de Brampton (Brampton Recreation)! Aceda à 
plataforma Rec At Home em www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 
 
Todas as sucursais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) estão encerradas até nova ordem. 
Para se distrair durante o fim de semana, experimente a transmissão de filmes e música, ou leia um 
eBook! Para mais informações sobre os nossos produtos, programas e serviços digitais, visite 
www.bramptonlibrary.ca ou envie um e-mail para info@bramlib.on.ca.  
 
Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal Services) 
 
O Abrigo para Animais de Brampton (The Brampton Animal Shelter) estará encerrado no domingo e na 
segunda-feira do fim de semana Victoria Day. 
 
O Controlo de Animais (Animal Control) funcionará de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 10:00 e ao 
sábado, domingo e feriados, das 8:00 às 18:30, e responderá apenas às chamadas relacionadas com o 
seguinte: 
 

• Recolha de animais domésticos e selvagens doentes/feridos/agressivos 

• Animal agressivo 

• Cão à solta 

• Investigação sobre mordidela de cão 

• Recolha de um cão errante confinado 

• Recolha de um animal morto 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

 
Fora destes horários, o Controlo de Animais (Animal Control) responderá apenas a emergências. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

