
 

 
 

 

 

Início do Programa de Limpeza de Ruas da Cidade de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (11 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton começou o seu Programa de Limpeza 
de Ruas (Street Sweeping Program) de 2022. A limpeza de ruas terá início nas ruas industriais e 
arteriais antes de começar nas ruas residenciais.  

 
Durante a primavera, a areia e os detritos são varridos das estradas municipais para manter as ruas e 
os esgotos limpos. Tal evita que os detritos obstruam os coletores de águas residuais pluviais e torna 
as estradas seguras e limpas para os condutores e peões. O Programa de Limpeza da Primavera 
(Spring Sweeping Program) inclui: 

• Todas as estradas municipais asfaltadas, incluindo pontes, bacias coletoras e algerozes 
• Avenidas e faixas centrais com revestimento duro 
• Passeios e passadiços limpos pela Cidade durante o inverno 
• Parques de Estacionamento nos Centros Recreativos da Cidade de Brampton (City of Brampton 

Recreation Centres) e noutras instalações municipais 
• Lavagem e/ou varredura de estradas rurais sem bermas consoante o necessário 
• Varredura dos passeios 
• Remoção das caixas de sal e barreiras para a neve 
• Lavagem elétrica das avenidas 
• Reparação de relvados 
• Recolha de lixo, em parceria com o Departamento de Parques da Cidade (City’s Parks 

Department) 

Durante o Programa de Limpeza da Primavera (Spring Sweep Program), lembramos os residentes do 
seguinte: 

• Não estacionar em ruas residenciais entre as 7:00 e as 16:00, de segunda a sexta-feira 
• Garantir que os veículos estacionados nos caminhos de acesso não ocupam a rua 
• Colocar os contentores do lixo e as caixas de reciclagem fora da estrada nos dias de recolha 
• Manter as redes de basquetebol e hóquei fora da estrada e suficientemente longe da berma 
• Seja compreensivo. Enquanto decorrer a lavagem das ruas, poderá existir algum ruído e pó 
• Seja paciente, uma vez que o tempo frio e chuvoso impede que os varredores de ruas 

trabalhem. Para que o programa funcione, a temperatura tem de ser constantemente superior 
a zero 

Para saber mais sobre o Programa de Limpeza da Primavera (Spring Sweep Program) e para obter o 
mapa de limpeza de ruas, consulte Brampton.ca. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx


 

 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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