
 

 

Reabertura de todos os cemitérios da Cidade de Brampton hoje, 19 de 
junho 

BRAMPTON, ON (19 de junho de 2020) – Como parte do plano de reabertura e recuperação da Cidade 
de Brampton, todos os cemitérios municipais abriram hoje, 19 de junho. 

Os cemitérios estarão abertos de segunda-feira a domingo das 7:30 às 21:00. 

Sendo a saúde e a segurança da comunidade a principal prioridade do Município, serão implementadas 
medidas de distanciamento físico nos cemitérios. Solicita-se aos visitantes que permaneçam sempre a 
uma distância de, pelo menos, dois metros (seis pés) uns dos outros. 

Durante os enterros que atinjam o número máximo de pessoas, os portões dos cemitérios serão 
encerrados, reabrindo quando os serviços tiverem terminado. 

O Gabinete do Cemitério (Cemetery Office) abre apenas por marcação. Os serviços essenciais, tais 
como enterros e venda de sepulturas continuarão a ser prestados apenas por marcação. Solicita-se aos 
residentes que liguem para o 905.874.2997 e façam uma marcação. 

Não são permitidos cães nos cemitérios no âmbito da Lei (By-law) dos Cães 83-2016. 

Será afixada sinalética no exterior dos cemitérios com diretrizes de saúde e segurança em resposta à 
COVID-19. Solicita-se aos residentes que contactem os Serviços de Segurança Corporativa (Corporate 
Security Services) pelo número 905.874.2111 para denunciar quaisquer problemas. 

A Cidade de Brampton gere o Cemitério de Brampton, e 25 cemitérios de pioneiros. A lista dos 
cemitérios de Brampton está disponível aqui (available here). 

Medidas de segurança COVID-19 

A Cidade incentiva os residentes a transportarem o seu desinfetante pessoal, como antissético para as 
mãos ou toalhitas, lavarem as mãos com frequência, tossirem ou espirrarem para o cotovelo e usarem 
máscaras não-cirúrgicas. A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com a Saúde Pública 
de Peel (Peel Public Health) e o Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton 
Emergency Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. Visite 
www.brampton.ca/covid19 para obter atualizações regulares e ligue para o 311 para contatar a Cidade 
de Brampton e a Região de Peel (Region of Peel) em qualquer momento. 

 

Citações 

«A reabertura dos cemitérios municipais é um passo importante do nosso plano de reabertura e 
recuperação para Brampton. Sabemos o que isto significa para os residentes, especialmente para 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

aqueles que perderam entes queridos. Estamos a trabalhar com afinco para dar prioridade às 
necessidades dos residentes e à saúde e segurança da comunidade.» 

• Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Através do Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group) continuamos a ter discussões relevantes com a comunidade com vista a garantir uma 
abordagem abrangente na reabertura das nossas instalações e amenidades. Vamos reabrir os 
cemitérios para prestar este importante serviço comunitário de uma forma segura que permita aos 
residentes prestarem homenagem aos seus entes queridos.» 

• Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; (Líder 
(Lead), Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group), Cidade de Brampton 

«Reabrir os serviços e instalações municipais em segurança é a principal prioridade da Cidade de 
Brampton e respetivos funcionários. Continuaremos a tomar as medidas necessárias para assegurar 
que reabrimos os serviços municipais ao público de uma forma responsável e segura.» 

• David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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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 
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