
 

 

A primavera em Brampton durante a pandemia COVID-19 

BRAMPTON, ON (30 de abril de 2020) – Com a aproximação do tempo mais quente, a Cidade de 
Brampton gostaria de lembrar aos residentes a importância do distanciamento físico durante a 
pandemia COVID-19. Para ajudar a conter a propagação da COVID-19 na comunidade, solicitamos aos 
residentes que cumpram os regulamentos seguintes. Os indivíduos que não cumpram o regulamento 
do distanciamento físico podem ser multados em $500, no mínimo, e até $100,000, no máximo, por 
cada infração no âmbito da Lei de Medidas de Emergência COVID-19 de Brampton (Brampton COVID-
19 Emergency Measures By-law), ou multados no âmbito da Lei de Gestão de Emergências e Proteção 
Civil (EMCPA) (Emergency Management and Civil Protection Act). 

Limpezas da primavera e vendas de garagem 

Nesta altura do ano, os residentes costumam realizar ou participar em vendas de garagem para 
aproveitarem as limpezas de primavera. Para cumprir os regulamentos no âmbito da EMPCA, as 
vendas de garagem não são permitidas devido ao risco de saúde e segurança que representam para o 
público. Elas implicam o toque e o manuseamento de materiais usados e criam uma oportunidade 
desnecessária para a transmissão de superfície da COVID-19. As vendas de garagem são 
consideradas um negócio não essencial e encorajam o público a formar ajuntamentos e a criar 
proximidade física. Se os agentes de autoridade forem alertados para a realização de quaisquer vendas 
de garagem, responderão à violação possivelmente com uma multa. 

A partir de 20 de abril, cada residência pode colocar dois sacos de lixo extra na curva no respetivo dia 
de recolha do lixo, sem etiquetas do lixo. O lixo excessivo deve ser colocado em sacos. Os contentores 
ou bidões não serão recolhidos.  

Convém notar que a equipa de recolha só recolherá, no máximo, dois sacos adicionais. Aconselhamos 
os residentes que tiverem comprado etiquetas para sacos a guardá-las até nova ordem.  

Lembramos os residentes que os artigos volumosos que não caibam num caixote ou nos sacos do lixo 
não serão recolhidos: 

• na curva; 
• nos apartamentos/condomínios; ou 

• aceites nos Centros Comunitários de Reciclagem (CRC) (Community Recycling Centres). 

Solicita-se aos residentes que eliminem as luvas, máscaras e outros resíduos sanitários domésticos 
(other home healthcare waste) no lixo, não na reciclagem. 

Solicita-se aos residentes que não entreguem quaisquer donativos nos caixotes da Diabetes Canada ou 
nos caixotes de entrega de outras organizações de beneficência que abundam por Peel, uma vez que 
não serão recolhidos. A recolha suspensa também se aplica aos CRC de Peel. 

Se for absolutamente necessário que os residentes saiam de casa para eliminar imediatamente os 
itens, o lixo pode ser entregue nos CRC, sem taxas de eliminação até nova ordem. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAVjdSFsHMRG80-2FRVWf2JYIYGmCfr34GJBiIkHfB6tI-2F6Lrc-2B8TMBfWj-2FVhtmz8qp-2B7dx2eeMXCRt-2FiGqX-2FG21Rjr-f_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3hhfBbvzjCijDel7KfDtYE4sflOzaUx8PbBtSk9GQ9PmQqUjZMRPVdi2vcCiJmJeAAtEqIrUjN4ZkkSOeH95ktfZgDL0vugtVvgPAUPX4LXNJOacAIL5WVQympGmQf-2Fj-2BVlO1uqt4-2F-2BsV88AtzYtkPg-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454096696&sdata=Z6OySE1WIkb9XxkHMntX0Xybk5nirPphZyYupVbRkYw%3D&reserved=0
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Os CRC de Peel não estão atualmente a aceitar dispositivos eletrónicos, pneus, eletrodomésticos (tais 
como fornos, frigideiras e máquinas de lavar a louça) ou artigos volumosos. 

Para a segurança da comunidade e dos funcionários, os serviços nos CRC continuam limitados e os 
residentes devem contar com tempos de espera superiores ao normal. 

Encorajamos os residentes a consultarem peelregion.ca/waste/community-recycling-centres para 
obterem as informações mais atualizadas sobre os horários de funcionamento e os itens aceitáveis. 

Parques e observação das cerejeiras em flor 

Lembramos os residentes que estão proibidos de usar quaisquer uma das propriedades municipais 
seguintes:  

• parques infantis e outras estruturas nos parques;  
• parques para cães; 
• estruturas para piqueniques; 
• instalações desportivas ao ar livre e equipamento de preparação física ao ar livre, incluindo 

campos desportivos, campos de basquetebol e de ténis; 
• centros recreativos e terrenos envolventes; e 

• parques de estacionamento. 

Nesta época de cerejeiras em flor, solicitamos aos residentes que não se reúnam com os amigos e a 
família para as verem. Todos os parques continuam encerrados e as medidas de distanciamento físico 
estão em vigor devido à COVID-19. A Cidade irá partilhar em breve imagens de cerejeiras em flor para 
os residentes verem a partir das suas casas. 

Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) 

Com as medidas de distanciamento físico em vigor, o Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard 
Garden Program) da Cidade encoraja os residentes a cultivarem os seus legumes e frutos no conforto 
dos seus lares e a doarem as suas colheitas caseiras a bancos alimentares locais e organizações 
comunitárias. Para assegurar uma distribuição equitativa dos alimentos pelos necessitados, estará 
disponível um formulário para preenchimento pelos bancos alimentares e organizações. 

Os residentes podem solicitar materiais gratuitos (terra e sementes) enviando um e-mail 
para BramptonGreenCity@brampton.ca. A Cidade também partilha tutoriais e dicas sobre a 
manutenção de jardins em www.brampton.ca/parks 

Os novos candidatos serão adicionados a uma lista de espera. Solicitamos às empresas que possam 
doar sementes e terra à comunidade que enviem um e-mail para bramptongreencity@brampton.ca 

O Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown vai realizar uma conversa ao vivo (Live 
chat) no Instagram (@patrickbrownont) no dia 4 de maio, às 15:30, com o especialista em jardinagem 
Frank Ferragine «Frankie Flowers» e Presidente do Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard 
Garden Program Chair) e o Conselheiro Municipal (City Councillor) Doug Whillans, Distritos 2 e 6. 
Convidamos os residentes a participarem na conversa para aprenderem mais sobre o Programa de 
Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program), obter dicas de jardinagem e mais. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVPAX6lCR-2B2PBWzmGiRFLnootQNg3vsYWLjWhGgd7z-2BathePdpDKMITkLv8qDS0GSNzYnCiAW3UDGGG8Hv5u3Fc-3DKbLk_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3psXNohNix-2B-2F8Hn7c00a5e4I9mpaw2pLXOGUrGlwoT-2BEfI8ijV85IUqIN-2B2UW3UzSvjp292lODr8p6nrzFEJo5I3rhPAyezqqjM7CV3Ur-2F7PfM1k3sDthSHzyZBGiW3TdP6-2F5jBdiLbXHq6yznKiidE-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454106685&sdata=dVdBfV9a1t4%2FpvLgMVseeBBGHFx00qmYRy2NcDGgEgo%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=BramptonGreenCity@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hhZTvW8-2Bth47MHXxAzHs-2B-2FS1MwMhlO2TDlCASojJ5pp7yDu_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3rDGqVu-2BpIdh9hskvkV84qwjFIrQtE7dGUe3Zu-2F2-2FoV81kUkk6ek4NRTGnO5HpA75-2FYWLjtnWWBLOdDubZwN8YbKvVMAeR9obNdMqmZSp4R6k9OCMPwauevQxFBCvV9VG0PyQABPNSGHvosT4kdhVC8-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454106685&sdata=gqFMCaQ1xC18tJCT4NqQuW%2BimGR51ZRn04%2Ff5eaM1Q0%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=bramptongreencity@brampton.ca


 

 

Recreação em casa 

Com todas as instalações de Recreação da Cidade de Brampton encerradas até nova ordem, a 
Recreação de Brampton (Brampton Recreation) lançou Recreação em casa (Recreation at Home), uma 
plataforma de programação (programming hub) virtual que apresenta uma variedade de tutoriais em 
vídeo e para impressão, com vista a manter os residentes de Brampton ativos, divertidos e 
empenhados. Os recursos digitais estão disponíveis para todos os grupos etários e interesses, em três 
áreas: Preparação física virtual (Virtual Fitness), Aventuras em casa em artes e ofícios (Adventures at 
Home in Arts and Craft) e o Café digital para seniores (Senior’s Digital Café). 
Visite www.brampton.ca/recreation para atividades. Todas as semanas serão adicionados novos 
conteúdos.  

Para obter mais informações sobre os esforços envidados pela Cidade para apoiar a comunidade em 
resposta à COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19 ou siga @CityBrampton no Twitter, Facebook 
e Instagram. 
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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 
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