
 

 
 

 

 

A Cidade apela aos residentes para que se mantenham em segurança nesta 
primavera 

 
BRAMPTON, ON (17 de março de 2021) – Com a previsão de tempo mais quente, a Cidade de 
Brampton apela as residentes para que se mantenham em segurança nesta primavera. A mudança de 
estação cria diferentes perigos de que todos devem estar cientes. 
 
Devido a uma variedade de condições constatadas este inverno, tais como resíduos de tempestades de 
neve, acumulação de neve e gelo, e agora, a chuva de primavera que se aproxima, o Gabinete de 
Gestão de Emergências (Emergency Management Office) da Cidade adverte os residentes para o risco 
de inundações superior à média. Convém ter em mente as seguintes dicas de segurança contra 
inundações: 

• Ligue 9-1-1 imediatamente para quaisquer emergências que exijam polícia, bombeiros ou 
ambulância. 

• Para comunicar inundações em estradas municipais, grelhas de esgotos de águas pluviais 
bloqueadas ou inundação de caves, contacte o 311. 

• Para comunicar níveis de água elevados em rios e ribeiros, contacte a Autoridade de 
Conservação de Credit Valley (the Credit Valley Conservation Authority) de segunda a sexta-
feira, entre as 8:30 e as 16:30, e solicite o Oficial de Serviço para Inundações (Flood Duty 
Officer). 

• Proteja a sua propriedade. Antes que ocorram inundações certifique-se de que cria uma via para 
a drenagem da água. Se for seguro fazê-lo, desobstrua uma via na sua propriedade até à bacia 
coletora mais próxima ou rua para que a água possa fluir livremente. Limpe o excesso de neve 
na sua propriedade. Certifique-se de que as bacias coletoras e caleiras estão desentupidas. 

• Caso ocorra uma inundação não tente desligar a eletricidade se tiver que caminhar na água 
para o fazer. Contacte a Alectra para desligar a eletricidade. Nunca entre numa sala onde a 
água esteja em contacto com tomadas, aparelhos ou fios elétricos. 

• Quando a inundação diminuir certifique-se de que limpa devidamente a sua casa/propriedade 
para protegê-la contra riscos a longo prazo relacionados com mofo e infiltrações de água. 

• Não caminhe ou conduza através de estradas inundadas. A acumulação de água pode afetar a 
segurança das ruas e dos passeios. 

 
Lembramos também os residentes que não devem praticar patinagem nos rios, ribeiros, lagos 
(incluindo lagos de águas fluviais), reservatórios, pântanos e zonas pantanosas, uma vez que é 
inseguro devido às temperaturas variáveis que fazem com que a neve e o gelo derretam, e à falta de 
supervisão. A Cidade de Brampton implementou sinalética nos rios e lagos locais para desencorajar a 
prática de patinagem nos mesmos pelos residentes. Ao abrigo da Lei Municipal de Terrenos de 
Parques (City’s Park Lands By-Law), a prática de patinagem num lago ou curso e água constitui uma 
violação, exceto em áreas designadas e assinaladas para a prática de patinagem. O incumprimento 
pode dar origem à emissão de coimas até um valor máximo de $5,000. 
 
Para mais dicas sobre como manter-se em segurança nesta primavera e uma lista completa de 
contactos e recursos relativos a inundações, visite www.brampton.ca 
  

https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx


 

 

 -30- 
 

 
 
CONTACTO DE IMPRENSA 
Gurvinder Singh 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicações Estratégicas  
Cidade de Brampton  
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

   

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

