
 

 
 

 

 

 

Utilização de fogo-de-artifício com segurança no Dia do Canadá (Canada 
Day) 

  

BRAMPTON, ON (25 de junho de 2021) – A Cidade de Brampton lembra aos residentes a importância 
de se manterem em segurança durante a utilização de fogo-de-artifício no Dia do Canadá (Canada 
Day). 
 
Se os residentes optarem por se reunirem com os amigos e a família no exterior, solicitamos que deem 
prioridade à saúde e à segurança. Na quarta-feira, 30 de junho, às 12:01, Brampton entra na 2.ª Fase 
do Roteiro para a reabertura da Província (Step Two of the Province’s Roadmap to Reopen). No âmbito 
da 2.ª Fase (Step Two), os ajuntamentos sociais no exterior estão limitados a 25 pessoas. Os 
ajuntamentos no interior estão limitados a cinco pessoas, incluindo membros de agregados familiares 
diferentes. Mantenha os entes queridos e a comunidade em segurança. Pratique uma boa higiene, 
mantenha a distância física e use máscara sempre que tal seja difícil. 
 
Segurança na utilização de fogo-de-artifício 
O Dia do Canadá (Canada Day) é um dos quatro dias do ano em que é permitido lançar fogo-de-
artifício de curto alcance em propriedades privadas de Brampton sem a necessidade de possuir uma 
licença. No âmbito da lei (by-law), o fogo-de-artifício também é permitido no Victoria Day, no Diwali e na 
Passagem do Ano (New Year’s Eve). 
Quando é lançado, o fogo-de-artifício de curto alcance tende a percorrer uma distância inferior a três 
metros (10 feet) [por exemplo, fontes, rodas do chão (ground spinners), diamantes (sparklers)]. É 
praticamente a altura de um autocarro dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) ou de um cesto 
de basquetebol. 
O fogo-de-artifício do tipo foguete está proibido em Brampton. A Cidade lembra os residentes de que 
não é permitido lançar fogo-de-artifício na rua, nos passeios, nos parques municipais ou em 
propriedades ou escolas municipais. 
 
Quando utilizarem fogo-de-artifício de curto alcance em propriedade privada, os residentes devem 
seguir as seguintes 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 usar os diamantes (sparklers) coloque-os num recipiente com água para arrefecerem 

completamente antes de eliminá-los. 
• Deixar o fogo-de-artifício arrefecer antes de eliminá-lo. 

Atualmente não existem revendedores de fogo-de-artifício registados em Brampton. Recomendamos 
que adquira o seu fogo-de-artifício em revendedores autorizados. 
Para mais informações sobre a segurança no lançamento de fogo-de-artifício e respetivas leis (bylaws), 
visite www.brampton.ca/fireworks.   
 

  
  

http://www.brampton.ca/fireworks
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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

