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A partir de 2 de julho, os autocarros dos Transportes de Brampton 

(Brampton Transit) vão operar com capacidade reforçada 
 

As máscaras não-cirúrgicas serão obrigatórias, o pagamento de tarifas e a 
entrada pela porta dianteira serão repostos 

 
 
BRAMPTON, ON (29 de junho de 2020) – Seguindo as recomendações da Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health) e como parte do plano de reabertura e recuperação da Cidade de Brampton, a 
partir de quinta-feira, 2 de julho, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão operar com a 
capacidade dos autocarros reforçada. 
 
O Município recorda aos passageiros que, na sequência das fortes recomendações da Saúde Pública 
de Peel (Peel Public Health) e do Governo de Ontário (Government of Ontario) de usar máscaras nos 
transportes públicos, a partir de 2 de julho o uso de máscara não-cirúrgica nos autocarros e terminais 
será obrigatório para os passageiros e condutores dos Transportes de Brampton (Brampton Transit). O 
pagamento de tarifas e a entrada pela porta dianteira também serão repostos.  
 
Reforço da capacidade dos autocarros 
 
A partir de 2 de julho, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão operar os seus autocarros 
com uma capacidade reforçada, uma vez que os passageiros terão que usar obrigatoriamente 
máscaras não-cirúrgicas a partir desse mesmo dia. O número máximo de passageiros permitido em 
cada autocarro será o seguinte: 
 

- autocarro de 40 foot: 35 pessoas 
- autocarro de 60 foot: 55 pessoas  

 
Este reforço da capacidade é equivalente a cargas completas de lugares sentados. Os passageiros 
podem sentar-se ou ficar de pé. É importante que os passageiros usem sempre máscaras durante a 
viagem nos transportes públicos, uma vez que isso permitirá que os Transportes de Brampton 
(Brampton Transit) operem nestes moldes de capacidade reforçada. O incumprimento da 
obrigatoriedade de usar máscara pode fazer com que os Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
regressem à capacidade reduzida anterior. Os autocarros continuarão a operar com metade da 
capacidade de lugares sentados até 2 de julho. 
 
Exceções para crianças pequenas e populações de risco 
 
Embora as máscaras sejam obrigatórias, existem exceções. As crianças com menos de dois anos, ou 
as pessoas que não possam usar máscara por motivos de saúde estão dispensadas, mas solicita-se 
que mantenham um distanciamento físico de dois metros em relação aos outros passageiros. 
 



 

 

A principal prioridade dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) é manter a comunidade 
saudável e em segurança. Solicitamos aos passageiros dos Transportes de Brampton (Brampton 
Transit) que tenham bom senso, cumpram as medidas de segurança e usem máscara se puderem.  
 
Por si só, as máscaras não previnem a propagação de COVID-19, mas ajudam a proteger os que o 
rodeiam. Quando usar máscara, é importante que continue a praticar uma boa higiene das mãos e a 
manter a distância física, sempre que possível. Se estiver doente, faça um teste num centro de 
avaliação COVID-19 ou numa instalação móvel e fique em casa, evitando os transportes. 
 
Para obter mais informações sobre as máscaras não-cirúrgicas, incluindo como colocar, usar, retirar e 
limpar devidamente a sua máscara-não cirúrgica, visite o sítio Web (website) da Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health) e o sítio Web (website) do Governo de Ontário (Government of Ontario). 
 
Pagamento de tarifas 
 
A partir de 2 de julho será necessário efetuar o pagamento de tarifas em todos os autocarros dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit). Incitamos os passageiros a usarem o seu cartão 
PRESTO para pagarem as suas tarifas como forma de pagamento sem contacto. Solicitamos aos 
passageiros que ainda usam dinheiro para pagarem as suas viagens que adquiram um cartão 
PRESTO num balcão de Atendimento ao Cliente (Customer Service). Durante um período de tempo 
limitado apenas, renuncia-se à taxa de $6 do cartão PRESTO – um cartão por cliente. 
 
Providenciar transportes acessíveis para os seniores continua a ser a principal prioridade do Município, 
e dado o impacto da COVID-19, todas as datas de cartões de identidade de seniores ativos foram 
revogadas indefinidamente. 
 
Todos os balcões de Atendimento ao Cliente (Customer Counters) nos terminais dos transportes estão 
abertos, salvo o edifício do Terminal Trinity Common.  
 
As alterações às tarifas de 2020 propostas foram adiadas até nova ordem. 
 
Entrada pela porta dianteira 
 
A partir de 2 de julho, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão permitir que todos os 
passageiros entrem pela porta dianteira. Os passageiros devem sair pelas portas traseiras. 
 
Os passageiros com necessidades de acessibilidade podem continuar a sair pelas portas dianteiras. 
 
Medidas de segurança COVID-19 
 
Permanece em vigor um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) consiste na desinfeção de todas as superfícies duras, dos 
compartimentos dos condutores e dos assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos 
autocarros é desinfetada de 24 em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies 
duras são limpos e desinfetados diariamente.  
 
O Município solicita a todos os passageiros que continuem a manter, o mais possível, o 
distanciamento físico nos terminais, e nas paragens dos autocarros, mesmo que estejam a usar 
máscara. Lembramos os passageiros que, quando viajam, devem transportar o seu desinfetante 
pessoal, como antissético para as mãos ou toalhitas, lavar as mãos com frequência, e tossir ou 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R%2F4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic%3D&reserved=0


 

 

espirrar para o cotovelo. Se estiver doente, evite utilizar os transportes públicos, realize um teste no 
centro de avaliação COVID-19 mais próximo e siga as instruções da saúde pública. 
 
Seguindo as recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), a Cidade de Brampton 
incentiva todas as pessoas a usarem uma máscara não-cirúrgica, especialmente em locais onde seja 
difícil manter o distanciamento físico. A Cidade de Brampton trabalha estreitamente com os seus 
parceiros da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e o Gabinete de Gestão de Emergências de 
Brampton (Brampton Emergency Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. Visite 
www.brampton.ca/covid19 para obter atualizações regulares e visite www.bramptontransit.com ou siga 
@bramptontransit no Twitter para obter atualizações dos serviços. As perguntas podem ser dirigidas 
ao Centro de Contacto dos Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) pelo 
905.874.2999. 
 
 

Citações 

«Como parte do nosso plano de reabertura e recuperação, os Transportes de Brampton sofrerão 
várias alterações a partir de 2 de julho. Os autocarros vão operar com a capacidade reforçada, as 
máscaras não-cirúrgicas ou viseiras serão obrigatórias e o pagamento de tarifas e a entrada pela porta 
dianteira serão repostos. Estas alterações vão manter a comunidade saudável e em segurança, 
enquanto asseguramos um serviço de transportes eficiente e fiável em Brampton.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Estou certa de que os passageiros irão respeitar as regras em relação a si próprios, aos condutores 
dos transportes e aos outros usando máscaras não-cirúrgicas se puderem e praticando uma boa 
higiene, à medida que aumentamos a capacidade de lugares sentados nos Transportes de Brampton 
(Brampton Transit). Mantemos a mobilidade dos passageiros e, juntos, podemos reduzir o risco de 
transmissão de COVID-19.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Através do Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group), continuamos a ter discussões relevantes com a comunidade para assegurar uma abordagem 
abrangente e calculada, com vista a proceder à reabertura da cidade. Esta decisão continua a ter 
como prioridade as recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e as necessidades 
dos passageiros.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos 3 e 4; Líder (Lead), 
Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working Group), 
Cidade de Brampton 

«Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) trabalham arduamente para manter a nossa 
comunidade saudável e em segurança. Podemos operar com uma capacidade reforçada porque o uso 
de máscaras não-cirúrgicas será obrigatório a partir do mesmo dia. Passageiros – façam a vossa parte 
para que o nosso serviço de transportes continue saudável, seguro, eficiente e fiável.» 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 
 
 

 

 

 

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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