
 

 

 
Victoria Day 2021 em Brampton durante a pandemia de COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (19 de maio de 2021) – O fim de semana prolongado do Victoria Day está a chegar! 
O Victoria Day realiza-se na segunda-feira, 24 de maio. 
 
Todos os serviços essenciais e críticos, incluindo os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and 
Emergency Services), os 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, com vista a apoiar a comunidade. 
 
Em caso de dúvida, os residentes podem ligar para o 311 ou o 905.874.2000 (fora de Brampton), usar a 
app Brampton 311 (disponível na App Store ou no Google Play), visitar www.311brampton.ca ou enviar 
um e-mail para 311@brampton.ca. Estamos disponíveis permanentemente (24/7) para quaisquer 
assuntos relacionados com a Cidade de Brampton ou a Região de Peel (Region of Peel). Para 
perguntas relacionadas com a COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19. 
 
Segurança do fogo-de-artifício 
 
O Victoria Day é um dos quatro feriados anuais em que o fogo-de-artifício de curto alcance é permitido 
em propriedades privadas, sem necessidade de obter uma licença, em Brampton. De acordo com a lei, 
o fogo-de-artifício também é permitido no Dia do Canadá (Canada Day), no Diwali e na Passagem do 
Ano (New Year’s Eve). 
 
O fogo-de-artifício de curto alcance é permitido de acordo com a Lei de Fogo-de-artifício. Quando 
lançado, o fogo-de-artifício de curto alcance atinge uma distância inferior a três metros (10 pés) [por 
exemplo, fontes, rodas, rodas do chão (ground spinners), diamantes (sparklers)]. Todo o fogo-de-
artifício do estilo foguete é proibido em Brampton. A Cidade lembra os residentes que o fogo-de-artifício 
não é permitido na rua, nos passeios, nos parques municipais, ou noutras propriedades municipais ou 
escolares. 
 
Quando utilizarem fogo-de-artifício de curto alcance em propriedades privadas, os residentes devem 
seguir estas precauções de segurança: 

• Ter um recipiente com água ou uma mangueira com água disponível para extinguir o fogo-de-
artifício. 

• Nunca acender um fogo-de-artifício ou segurar um fogo-de-artifício aceso na mão, para além de 
um diamante (sparkler). 

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

• Depois de usados, os diamantes (sparklers) devem ser colocados num recipiente com água 
para arrefecerem completamente antes de serem eliminados. 

• Deixar o fogo-de-artifício arrefecer antes de o eliminar 
 
Todos os anos, os fornecedores de fogo-de-artifício têm de frequentar uma formação municipal antes 
de lhes ser atribuída uma licença para vender fogo-de-artifício. A Cidade oferece formações online aos 
fornecedores. Não foram emitidas licenças para o Victoria Day. Se os residentes assistirem à venda de 
fogo-de-artifício em lojas ou noutro local em Brampton, solicitamos que o denunciem aos Serviços de 
Brampton (Service Brampton) através da aplicação móvel (mobile app) Brampton 311, online (online) 
ou através do número 311. 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.311brampton.ca/


 

 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
 
No Victoria Day, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) estarão a funcionar no horário de 
Domingo/Feriado, com cancelamento de algumas linhas. Estarão a funcionar as seguintes linhas: 
 

• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main  

• 505 Züm Bovaird 

• 511 Züm Steeles  

• 1 Queen  

• 2 Main  

• 3 McLaughlin 

• 4 Chinguacousy  

• 5 Bovaird 

• 7 Kennedy  

• 8 Centre  

• 11 Steeles 

• 14 Torbram  

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie 

• 23 Sandalwood 

• 29 Williams 

• 30 Airport Rd.  

• 35 Clarkway  

• 50 Gore Rd.  

• 52 McMurchy  

• 53 Ray Lawson 

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 115 Pearson Airport Express 
 

Os Balcões de Atendimento ao Cliente (Customer Service Counters) nos Terminais estarão encerrados 
no Victoria Day. O Centro de Contacto (Contact Centre) estará disponível para ajudar das 9:00 às 18:00 
no Victoria Day. Para mais informações, contacte o Centro de Contacto (Contact Centre) pelo 
905.874.2999 ou visite www.bramptontransit.com. 
 

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 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

doente, não viaje nos transportes, realize um teste no centro de avaliação COVID-19 mais próximo e 
siga as instruções da saúde pública. 
 
Visite www.brampton.ca/COVID19 para 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 (Contact Centre) da Transportes de Brampton (Brampton Transit) pelo 
905.874.2999. 
 
Parques de Brampton 
 
Todos os trilhos, parques infantis e parques de Brampton, incluindo parques para cães sem trela, estão 
abertos no Victoria Day. A atividade física é importante para a saúde e o bem-estar de todos – se visitar 
os parques de Brampton neste fim de semana, lembre-se de manter uma distância de 2 m de pessoas 
que não pertençam ao seu agregado familiar e de usar máscara se tal não for possível. Visite 
www.brampton.ca/parks para descobrir os nossos parques e trilhos. 
 
Recreação de Brampton 
 
Recreação em casa (Rec At Home) 
Mantenha-se ativo e participativo em casa com os tutoriais de preparação física e trabalhos manuais! 
Experimente um circuito físico completo, aprenda a fazer corações de origami, pratique as suas 
aptidões de caligrafia, e mais. Aceda a uma série de atividades Rec At Home em 
www.brampton.ca/recathome.   

  
Os Centros Recreativos (Recreation Centres) da Cidade de Brampton estão encerrados 
temporariamente e os programas e serviços recreativos personalizados com instrutor estão suspensos 
em resposta às medidas de confinamento provinciais COVID-19. Para mais informações sobre os 
nossos programas e serviços recreativos virtuais e ao ar livre, visite www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 
 
Todos os locais de levantamento na berma do passeio (Curbside Pickup locations) da Biblioteca de 
Brampton (Brampton Library) continuarão encerrados no Victoria Day. 

 
Visite o website da Biblioteca de Brampton (Brampton Library website) em qualquer momento para 
descobrir a nossa Biblioteca Digital (Digital Library). Aqui poderá aceder aos livros digitais eletrónicos 
(eBooks), livros áudio eletrónicos (eAudiobooks), televisão e transmissão de filmes (Movie streaming), 
aprendizagem online, artes e artesanato, e mais, tudo gratuitamente com o seu cartão da biblioteca. 
Para obter um cartão da Biblioteca de Brampton clique aqui (To obtain a Brampton Library card, please 
click here.). Usufrua de devoluções flexíveis dos seus materiais requisitados através das caixas de 
entrega 24 horas externas em todas as sucursais. Faça o seu registo e planeie participar nos nossos 
programas virtuais no Calendário de Eventos (Calendar of Events) e desfrute semanalmente de vídeos, 
incluindo a hora do conto (storytimes), virtuais na página YouTube da Biblioteca de Brampton 
(Brampton Library YouTube page). 

 
Vamos manter o contacto! Subscreva as nossas atualizações por e-mail (Subscribe to our email 
updates) e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal Services) 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164939644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DDr8NETcNy4ZycO8Ad6VV74fFN9%2FK77DzkPiryWF6GA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534156822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PHzqrWA4leiOAj2gtMAiNVZdNcPQJ5P2K9xufkhCwiw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BpJfl%2FqhzpnAlwaxynRhWuNObfe%2FzutX%2BjyEr8qYFbk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BpJfl%2FqhzpnAlwaxynRhWuNObfe%2FzutX%2BjyEr8qYFbk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BpJfl%2FqhzpnAlwaxynRhWuNObfe%2FzutX%2BjyEr8qYFbk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CUzoDttA2q%2BgSRLeLkwaDjynLOjQSpRlPUcgK3W50es%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonLibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164969629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ChxJDP0yrIMDsEK28KyYwThubgeCrPUdIcqKTJ9A7zg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164969629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lR3cwMxAYiKjGDjJKguwhhOOsiCa%2BOb50pNwDYDx6C0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164969629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lR3cwMxAYiKjGDjJKguwhhOOsiCa%2BOb50pNwDYDx6C0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534171793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jxKp%2Fgys9VurwnSm7JZAfhd5yzSszemKINPHMVC42UY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonLibrary%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534176785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TilgxyqD%2Bk%2F15OEW4LgVDebV6vOiv7E6DcaRDid%2FBI%3D&reserved=0
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O Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter) estará encerrado no Victoria Day. 
 
O Controlo de Animais (Animal Control) está na estrada de segunda a sexta-feira das 7:00 às 22:00 e 
no sábado, domingo e feriados das 8:00 às 18:30, e responderá apenas às chamadas relacionadas 
com o seguinte: 

• 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. 
 
Advertências da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) para o fim de semana do Victoria 
Day 
 
A partir de quinta-feira, 20 de maio, às 9:00, os indivíduos com mais de 12 (12+) anos que residam, 
trabalhem ou frequentem a escola em Peel são elegíveis para agendarem a sua marcação na Região 
de Peel (Peel Region). Serão aceites marcações para indivíduos que tenham 12 anos ou mais no 
período de vacinação. Presentemente, a Pfizer é a única vacina autorizada pela Health Canada para 
ser utilizada neste grupo etário. As vacinas podem ser agendadas no website da Região de Peel aqui: 
www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/ 
 
Cuidem uns dos outros durante o fim de semana prolongado juntando-se apenas com as pessoas com 
as quais vivem. 
 
À medida que decorre a vacinação, é importante lembrar que vai levar algum tempo a reduzir o número 
de casos, que permita aliviarmos as nossas medidas de saúde pública. 
 
Seguir os conselhos da saúde pública continua a ser a nossa melhor defesa. Para a família e os amigos 
que vivam fora da sua casa, tire fotos e organize chamadas virtuais para se conectarem e manterem a 
distância física. 
 

 
CONTACTO DE IMPRENSA DA CIDADE DE 
BRAMPTON 

http://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/


 

 

 -30- Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica 
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

CONTACTO DE IMPRENSA DA REGIÃO DE PEEL 

Ashleigh Hawkins 
Especialista em Comunicações – Saúde Pública 
Região de Peel 
416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      
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