
 

 
 

 

 

Assistência em catástrofes disponível para a área de Churchville inundada 

 

BRAMPTON, ON (1 de abril de 2022) – Em resposta à ocorrência de inundações na área de 
Churchville em fevereiro, o governo de Ontário vai ativar o programa de Assistência na 
Recuperação de Catástrofes para os residentes de Ontário (DRAO) (activating the Disaster 
Recovery Assistance for Ontarians (DRAO) program) para apoiar os residentes e as famílias 
de Brampton que foram afetados por esta catástrofe natural. 

O programa de assistência a catástrofes aplica-se a uma residência principal e ao respetivo 
conteúdo básico, a uma pequena empresa, a uma quinta ou a uma organização sem fins 
lucrativos. O financiamento aplica-se a despesas de emergência e aos custos para reparar ou 
substituir bens essenciais não cobertos pelo seguro. Solicitamos aos residentes que falem com 
as suas seguradoras privadas para analisarem a cobertura e os custos.  

O prazo para apresentar uma candidatura é sexta-feira, 29 de julho de 2022. 

Em ontario.ca/disasterassistance pode encontrar mais informações sobre a elegibilidade e a 
cobertura, um mapa da área e diretrizes. 

Segurança em caso de inundações 
Com a previsão de subida das temperaturas à medida que a primavera avança, incentivamos 
os residentes a monitorizarem a evolução dos padrões meteorológicos e as suas propriedades. 

Pode tomar algumas medidas para garantir que está preparado na eventualidade de ocorrer 
uma inundação. Limpe os detritos das bacias coletoras e as caleiras para que a chuva, a neve 
que derrete e o gelo possam fluir livremente e tenham para onde ir. 

No caso de ocorrer uma inundação: 

• Nunca tente desligar a energia se tiver que caminhar através da água para o fazer. 
Contacte a Hydro One Brampton para desligar a eletricidade. 

• Nunca entre numa sala onde a água esteja em contacto com tomadas, aparelhos ou fios 
elétricos. 

• Comunique uma acumulação anormal de água (por exemplo, grandes poças de água 
em ruas residenciais) através do 311 ou por e-mail para 311@brampton.ca. 

Depois de a inundação diminuir: 

• Certifique-se de que limpa devidamente a sua casa/propriedade para a proteger contra 
riscos a longo prazo relacionados com bolor e infiltração de água. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fapply-disaster-recovery-assistance&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4TEFDXB3VTfc7BELSKeeeu4Bl4W2rFD8UJQCDij9U1Q%3D&reserved=0
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• Não caminhe nem conduza em estradas inundadas. A acumulação de água pode afetar 
a segurança das ruas e dos passeios. 

Esteja preparado 

• Conheça os riscos e esteja ciente de quaisquer perigos que podem afetar a sua casa. 
• Tenha um plano de emergência que seja do conhecimento de todo o agregado familiar. 
• Prepare um kit de emergência com produtos básicos que possam sustentá-lo durante 

pelo menos 72 horas, 
• Fale com a sua seguradora e certifique-se de que tem uma cobertura adequada. 

Para obter mais informações e dicas de segurança sobre inundações do Gabinete de Gestão 
de Emergências de Brampton (Brampton’s Emergency Management Office) consulte 
Brampton.ca/prepared  e siga-o no Twitter @BEMOprepared. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/prepared
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