
 

 
 

 

 

Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) evacuam com segurança os residentes na área de 

Churchville devido às inundações extremas 

  

BRAMPTON, ON (17 de fevereiro de 2022) – A Cidade de Brampton está a responder a uma inundação 
significativa na área de Churchville e está a trabalhar com a Polícia Regional de Peel (Peel Regional 
Police) para evacuar com segurança os restantes residentes nas áreas seguintes:  

• Áreas selecionadas de Churchville Road 
• Martins Boulevard 
• Church Street 
• Victoria Street 
• Adelaide Street 
• Áreas selecionadas de Creditview Road 

Embora a maioria dos residentes já tenha sido evacuada desta área, este requisito de evacuação 
continuará em vigor durante a noite e será reavaliado amanhã. Os Serviços de Incêndio e Emergência 
de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services), o Gabinete de Gestão de Emergências de 
Brampton (Brampton Emergency Management Office), Obras Públicas de Brampton (Brampton Public 
Works), Transportes de Brampton (Brampton Transit), Polícia Regional de Peel (Peel Regional Police), 
Serviços Humanos da Região de Peel (Region of Peel Human Services) e Conservação de Credit 
Valley (Credit Valley Conservation) permanecem no local e continuam a monitorizar e a responder à 
situação. 

Se os residentes estiverem em perigo, devem telefonar imediatamente para o 9-1-1. Para comunicar 
inundações localizadas em estradas municipais, bloqueios em bueiros de água da chuva ou inundações 
de caves, contacte o 311.  

Dicas de segurança em caso de inundação 

O Environment Canada emitiu uma declaração meteorológica especial para Brampton, prevendo chuva, 
chuva congelada e neve para amanhã de manhã. A Conservação de Credit Valley (Credit Valley 
Conservation) também emitiu um aviso de inundação. 

Solicita-se aos residentes que sigam estas precauções de segurança: 

• A água estagnada pode estar carregada eletricamente pelos sistemas elétricos interiores e 
subterrâneos ou linhas elétricas derrubadas. Mantenha-se afastado da água estagnada e das 
linhas elétricas derrubadas, bem como as crianças e os animais de estimação. 

• As águas das cheias podem avançar rapidamente e representar um risco de afogamento. 
Proteja a sua segurança e não guie nem caminhe através de águas das cheias. 

• As estruturas dos edifícios podem ser afetadas, tornando-se inseguras. Saia de casa se houver 
sinais de potenciais danos nos alicerces e estruturais, incluindo telhados de alpendres e beirais. 



 

 

• Normalmente as águas das cheias desgastam as estradas e os passeios. As estradas podem 
ter enfraquecido e podem desmoronar sob o peso de um carro. Não guie, nem caminhe através 
de águas das cheias. 

• As águas das cheias contêm águas residuais (podem conter bactérias, vírus ou parasitas), 
produtos químicos e detritos como vidros partidos. Evite áreas baixas. Mantenha-se afastado 
das águas das cheias, bem como a sua família e os animais de estimação. 

• Não entre numa área inundada a não ser que use equipamento de proteção individual e roupa 
adequados. 

 

Os residentes podem seguir @BEMOPrepared no Twitter para as atualizações mais recentes, e 
consultar www.brampton.ca para informações sobre segurança durante uma inundação. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbemoprepared&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C476527017156461c80d908d9f269896c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637807357908910212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WN%2FKVNCpd7mGPxuzfFXx%2FLmwfs6zU%2FSAqlaNioq1j%2Bk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

