
 
 

 

 

 Feriado Cívico (Civic Holiday) 2020 em Brampton durante a pandemia de 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (29 de julho de 2020) – Este ano, o Feriado Cívico (Civic Holiday) realiza-se na 
segunda-feira, 3 de agosto. 
 
Seguindo as diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e para a segurança dos nossos 
residentes e funcionários, a Câmara Municipal e muitas outras instalações da Cidade de Brampton, 
incluindo as sucursais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library), permanecem encerradas até nova 
ordem para ajudar a prevenir a propagação de 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) 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 (Region of Peel), incluindo 
dúvidas relacionadas com COVID-19, tais como medidas de segurança nos parques, distanciamento 
físico e encerramento de instalações. Visite www.brampton.ca/covid19 para obter mais informações. 
 
Fogo-de-artifício em segurança 
 
A Cidade de Brampton não realizará espetáculos de fogo-de-artifício no Feriado Cívico e o fogo-de-
artifício privado não é permitido. 
 
O Feriado Cívico (Civic Holiday) não é um dos quatro feriados anuais em que o fogo-de-artifício privado 
é permitido na Cidade de Brampton. Para mais informações, visite www.brampton.ca/bylaws. 
 
 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

No Feriado Cívico (Civic Holiday), os Transportes de Brampton (Brampton Transit) funcionarão num 
horário de domingo/feriado com algumas linhas canceladas. Consulte os horários antes de viajar. 

Os balcões de Atendimento ao Cliente (Customer Service) nos terminais estão encerrados. O horário 
dos edifícios dos Terminais nos Terminais 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 
em 905.874.2999. 
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Continua a vigorar um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos autocarros é higienizada de 24 
em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são limpos e higienizados 
diariamente.  

A Cidade incita os passageiros a manterem, o mais possível, o distanciamento físico nos terminais e 
nas paragens dos autocarros, mesmo se estiverem a usar máscara. Também lembramos os 
passageiros que devem transportar o seu desinfetante pessoal quando viajam, como antissético ou 
toalhitas para as mãos, lavar as mãos com frequência, tossir ou espirrar para o cotovelo. Se estiver 
doente, não viaje nos transportes, realize um teste no centro de avaliação COVID-19 mais próximo e 
siga as instruções da saúde pública. 
 
Seguindo as diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), lembramos os passageiros que o 
uso de máscaras não-cirúrgicas é obrigatório nos autocarros e terminais. A Cidade de Brampton 
trabalha estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e com 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 visite www.bramptontransit.com ou 
siga @bramptontransit no Twitter para atualizações dos serviços. As perguntas podem ser dirigidas ao 
Centro de Contacto dos Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) pelo número 
905.874.2999. 
 

Parques e recreação 

Para obter uma lista de amenidades recreativas e nos parques que estão abertas e encerradas, clique 
aqui (click here). 

Mantenha-se em forma com um circuito físico completo, saiba como fazer corações de origami, pratique 
as suas competências de caligrafia e mais com Rec At Home, uma diversidade de programação virtual 
feita com amor pelos funcionários da Recreação de Brampton (Brampton Recreation)! Aceda à 
plataforma Rec At Home em www.brampton.ca/recreation. 

Neste verão, a Cidade de Brampton oferece um campo de verão modificado para as crianças com 
idades entre os 4 e os 10 anos. Este campo funciona semanalmente, de segunda a sexta-feira, das 
9:00 às 17:00. Para obter informações sobre como efetuar o seu registo, visite 
www.brampton.ca/recreation.  
 
 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 
 
Todas as sucursais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) estão encerradas até nova ordem 
devido à COVID-19. A recolha no passeio (Curbside Pickup) está disponível em locais selecionados e 
aceitam-se devoluções permanentemente através das caixas de depósito exteriores em todas as oito 
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sucursais. Descubra eBooks (livros eletrónicos) e eAudiobooks (livros áudio) gratuitos, transmissão de 
entretenimento, aprendizagem online e mais na Biblioteca Digital (Digital Library) sem custos 
acrescidos para si com o seu número de cartão e código PIN da Biblioteca de Brampton (Brampton 
Library). Clique aqui para obter um cartão da biblioteca online (Click here to get an online library card) 
ou assistência com a sua conta. Participe em programas virtuais para todas as idades e registe-se aqui 
para os clubes de verão (register here for summer clubs): Jogo de Desenvolvimento Cerebral Brampton 
(Brampton Brain Game) para crianças até aos 12 anos, Clube de Leitura de Verão para Adolescentes 
(Teen Summer Reading), e Clube de Leitura de Verão para Adultos (Adult Summer Reading Club). 
Mantenha-se em contacto subscrevendo as atualizações da Biblioteca de Brampton por e-mail 
(subscribing to Brampton Library email updates) e ligue-se à Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 
no Facebook, Twitter e Instagram @bramptonlibrary.  
 

Serviços de Animais de Brampton (Brampton Animal Services) 

O Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter) estará encerrado no Feriado Cívico 
(Civic Holiday). 

O Controlo de Animais (Animal Control) está na estrada 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 seguintes chamadas: 

• Recolha de animais domésticos e vida selvagem doentes/feridos/agressivos 

• Animal agressivo 

• Cão à solta 

• Investigação de mordida de cão 

• Recolha de cão preso abandonado  
• Recolha de animal morto 

Fora deste horário, 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 
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