
 

 
 

 

 

Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) passam de resposta a inundações para esforços de 

recuperação na área de Churchville  

  

BRAMPTON, ON (23 de fevereiro de 2022) – Hoje, o Chefe dos Bombeiros Bill Boyes, Comandante de 
Incidentes dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton’s Fire and Emergency 
Services Incident Commander), concluiu que a porção de emergência da resposta a inundações e 
respetivas operações na área de Churchville passou para um esforço de recuperação contínuo. 

Hoje todos os residentes da área de Churchville puderam regressar às suas casas.  

A Equipa de Obras Públicas e Engenharia (Public Works & Engineering Team) da Cidade e o Gabinete 
de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton’s Emergency Management Office) darão 
continuidade às operações de recuperação em curso, incluindo a remoção de gelo, os esforços de 
limpeza, apoiando os residentes locais com a coordenação de serviços de utilidade geral essenciais. 

A ponte de Churchville (Churchville Bridge) continua encerrada ao tráfego rodoviário e a Estrada 
Creditview (Creditview Road) está aberta apenas ao tráfego local. Neste período, o Churchville Park 
South continua encerrado, e os funcionários do Parque da Cidade vão trabalhar estreitamente com a 
Conservação de Credit Valley (Credit Valley Conservation) num plano de recuperação para a área. 
Qualquer trabalho de reparação de estradas e bermas necessário será realizado nos meses de verão. 

Durante os próximos dias não se prevê a ocorrência de mais precipitação, contudo os padrões 
meteorológicos podem mudar. Incentivamos os residentes a monitorizarem os padrões de alteração e 
quaisquer impactos associados nas suas propriedades.  

Amanhã, uma Equipa Provincial de Apoio a Catástrofes (Provincial Disaster Assistance Team) estará 
no terreno para avaliar a área quanto ao potencial apoio financeiro através do programa DRAO de 
Apoio à Recuperação de Catástrofes para os Cidadãos de Ontário (Disaster Recovery Assistance for 
Ontarians). 

A Cidade de Brampton agradece às nossas organizações parceiras da Região de Peel (Region of 
Peel), da Polícia Regional de Peel (Peel Regional Police), da Conservação de Credit Valley (Credit 
Valley Conservation), da Autoridade de Segurança Elétrica (Electrical Safety Authority), da Enbridge, da 
Alectra, aos nossos parceiros comunitários Global Medic e Khalsa Aid e aos empreiteiros coadjuvantes 
pelo seu apoio dedicado durante esta emergência. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 
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