
 
 

 

 

O Governo de Ontário (Government of Ontario) anuncia encerramento a 
nível provincial a partir de 3 de abril 

 
BRAMPTON, ON (1 de abril de 2021) – Hoje, o Governo de Ontário (Government of Ontario) anunciou 
um encerramento a nível provincial (provincewide shutdown) a partir de 3 de abril de 2021, que 
continuará a vigorar em Ontário, incluindo a Região de Peel (Region of Peel), pelo menos durante 
quatro semanas.  

As medidas de segurança incluem, entre outras: 

• Proibir a realização de eventos públicos interiores organizados e ajuntamentos sociais; as 
pessoas que vivem sozinhas podem juntar-se a outro agregado familiar; 

• Limitar o número de participantes em eventos públicos organizados ao ar livre ou ajuntamentos 
sociais a 5 pessoas no máximo, exceto no caso de ajuntamentos com membros do mesmo 
agregado familiar (pessoas com quem vive); 

• Restringir as compras presenciais em todos os contextos de retalho, incluindo limitar o número 
de pessoas a 50% da capacidade no caso de supermercados, mercearias, lojas de 
conveniência, mercados de produtores interiores, outras lojas que vendam principalmente 
alimentos e farmácias, e a 25% da capacidade no caso de outros estabelecimentos a retalho, 
incluindo lojas que vendam grandes quantidades, juntamente com outras medidas de saúde 
pública e segurança no local de trabalho; 

• Encerramento de serviços de cuidados pessoais; 
• Proibir serviços de refeições no interior e exterior. Os restaurantes, bares e outros 

estabelecimentos do setor alimentar ou bebidas estão autorizados a funcionar apenas em 
regime de comida para levar (take-out), drive-through, e entrega; 

• Proibir a utilização de instalações desportivas interiores ou exteriores e de preparação física 
recreativa (por exemplo, ginásios) com exceções limitadas; 

• Exigir o encerramento dos acampamentos de dia; e, 
• Limitar o número de participantes em casamentos, funerais, e serviços religiosos, ritos ou 

cerimónias a 15% da capacidade por sala no interior. No exterior, não há número limitado de 
pessoas desde que consigam manter uma distância física de dois metros entre si. Tal não inclui 
os ajuntamentos sociais associados a estes serviços, tais como receções, que não se podem 
realizar no interior e estão limitadas a cinco pessoas no exterior. 

Com base nos conselhos do Diretor-Geral da Saúde, (Chief Medical Officer of Health), solicita-se aos 
residentes que restrinjam as saídas de casa às necessidades essenciais, tais como como alimentos, 
medicamentos, consultas médicas, apoio a membros da comunidade vulneráveis, ou prática de 
exercício no exterior com membros do seu agregado familiar. As entidades patronais em todos os 
setores deverão fazer o possível para permitir que os funcionários trabalhem a partir de casa. 

 

Serviços e instalações municipais 

Câmara Municipal (City Hall) e instalações corporativas  
A Câmara Municipal (City Hall) e as instalações corporativas continuam abertas para serviços 
presenciais apenas por marcação. As entradas sem marcação não são permitidas. Para fazer um 
agendamento, visite www.brampton.ca/skiptheline. 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

 
Centros Recreativos Municipais  
Todas as instalações recreativas da Cidade de Brampton continuarão encerradas ao público e os 
programas no interior continuam a estar suspensos até nova ordem. 

Programas virtuais  

Preparação física virtual 

Os residentes são convidados a participar em aulas de preparação física virtuais com professor, que 
consistem em treinos de 30 minutos gratuitos ao vivo com professores de preparação física 
qualificados. 

Oficinas (workshops) para 55+ 

Os residentes de Brampton com 55 anos e mais podem inscrever-se em oficinas (workshops) gratuitas 
virtuais a partir do conforto da sua casa. Os participantes terão a oportunidade de socializar, fazer 
novas amizades e conectar-se online num ambiente seguro e estruturado.  

Atividades e oficinas (workshops) virtuais inclusivas 

Esta série constitui uma excelente oportunidade para os participantes com deficiências e necessidades 
especiais realizarem atividades, aprenderem algo novo e criarem amizades duradouras com os seus 
pares. 

Descubra mais informações sobre as ofertas de programas virtuais, incluindo como efetuar a inscrição 
em www.brampton.ca/recreation. 

Recreação em casa (Rec At Home)  

Mantenha-se ativo e envolvido em casa com os tutoriais de artes e artesanato auto-orientados online, 
acessíveis permanentemente (24/7)! Saiba como fazer corações de origami, pratique as suas aptidões 
de caligrafia e mais. Aceda a uma variedade de atividades Rec At Home aqui (here), realizadas com 
amor pela Recreação de Brampton (Brampton Recreation). 

Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 

A Biblioteca de Brampton (Brampton Library) oferece serviços presenciais limitados apenas nas 
sucursais de Chinguacousy, Four Corners, e Springdale. O levantamento na berma do passeio está 
disponível nas sucursais da Biblioteca em Cyril Clark, Gore Meadows, Mount Pleasant Village, South 
Fletcher's, e South West Branch. Clique aqui (Click here) para consultar os horários de funcionamento 
atuais, os protocolos de segurança, e como fazer reservas. Atualmente, os serviços presenciais nas 
sucursais incluem apenas levantamento de reservas, breve utilização dos computadores da biblioteca 
para fins transacionais até uma hora por dia no máximo, e serviços de impressão e fotocópia limitados. 
O espaço de estudo nas sucursais não está disponível e, neste período, não é permitida a utilização de 
dispositivos pessoais para trabalhar ou estudar. Descubra os sacos temáticos Grab‘n’ Go de materiais 
da biblioteca selecionados pelo pessoal e devolva os materiais facilmente e com segurança através das 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fblog%2Fcovid-19&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996564578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wPJ9rQUALksQWXA1gejh0UGG6gtt0bdfDTKrW7orXq0%3D&reserved=0


 
 

 

 

caixas de entrega 24 horas externas em todas as sucursais. As multas vencidas não serão cobradas 
até nova ordem. 

Ligações 

Saiba mais sobre: 

• Atualizações da programação e dos serviços COVID-19 da Cidade de Brampton (City of 
Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• Cidade de Brampton – o que está aberto, o que está encerrado (City of Brampton – what’s open, 
what’s closed) 

• Sintomas de COVID-19 (COVID-19 symptoms) 

• Vacina COVID-19 (COVID-19 vaccine) 

• Realização de testes em Brampton (Testing in Brampton) 

• Como fazer o autoisolamento (How to self-isolate) 

• Manter as empresas e os locais de trabalho em segurança durante a COVID-19 (Keeping 
businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• Casos de COVID-19 em Peel (Cases of COVID-19 in Peel) 
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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 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996574569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wc1%2BkUK1hQoC6l%2Fj1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM%2B2XdOhv7qfy1w8uI18O34%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996584563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BGHtNAK%2Fva1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2%2BaAEZCNU%2BbUnV93%2Fppf%2Bz1YBJ74%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996594556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ItzB8Tul%2B4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm%2BkPt1KVDU%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

