
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 

Cidade lança Tarifas Brampton Transit gratuitas para residentes seniores a 
partir de 28 de fevereiro 

BRAMPTON, ON (14 de fevereiro de 2022) – A partir de 28 de fevereiro, os residentes seniores de 
Brampton podem viajar gratuitamente nos Transportes de Brampton (Brampton Transit) com um 
Cartão de Identificação Sénior de Brampton (Brampton Senior Identification Card) e um cartão 
PRESTO carregado com um passe anual gratuito. 

Conforme aprovado no Orçamento de 2020 (2020 Budget), o passe anual gratuito permite que os 
seniores de Brampton realizem viagens ilimitadas sem custos nos Transportes de Brampton (Brampton 
Transit). 

A Transportes de Brampton (Brampton Transit) já não irá vender o passe mensal para residentes 
seniores no valor de 15 dólares ($15) ou oferecer uma tarifa monetária para residentes seniores no 
valor de 1 dólar ($1). Todos os seniores não residentes podem continuar a utilizar os seus cartões 
PRESTO e pagar a tarifa sénior no cartão eletrónico e-purse no valor de 1,60 dólares ($1.60). 

A Transportes de Brampton (Brampton Transit) está empenhada em fornecer meios de transporte 
acessíveis e sustentáveis. O passe gratuito da Transportes de Brampton para os seniores de 
Brampton reforça as Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities) e melhora o 
acesso aos transportes para os seniores em Brampton. 

Este passe gratuito vem na sequência do sucesso do passe mensal para os residentes seniores de 15 
dólares ($15) introduzido em setembro de 2019, o qual fez aumentar a obtenção de Cartões de 
Identificação Sénior de Brampton (Brampton Senior Identification Cards) por parte dos seniores. 

Para obter detalhes sobre a elegibilidade e onde obter os seus cartões, consulte 
www.bramptontransit.com ou telefone para o 905.874.5120. 

Citações 

«Estamos orgulhosos por lançar transportes gratuitos para os residentes seniores de Brampton em 28 
de fevereiro de 2022. Trata-se de um marco importante em matéria de acessibilidade de transportes e 
uma forma de cuidarmos dos nossos residentes seniores. Brampton é uma Cidade Verde (Green City), 
e como parte do nosso Plano 2040 estamos empenhados em proporcionar transportes eficientes, 
acessíveis e sustentáveis através da nossa rede de Transportes de Brampton (Brampton Transit).» 

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

«O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a tarifa Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) gratuita para os seniores de Brampton como parte do Orçamento de 
2020 (2020 Budget) e esse compromisso é concretizado este ano. Incentivo os nossos seniores a 
usufruírem de transportes gratuitos e de uma vida ativa com o passe de tarifas gratuitas. Faz sentido 
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que os seniores que construíram a nossa comunidade desfrutem de uma pausa nas tarifas relativas 
aos transportes.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton  

«A missão do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) consiste em reduzir em 80% 
as emissões de gases com efeito de estufa gerados na cidade até 2050. Oferecer tarifas gratuitas aos 
seniores de Brampton é um marco importante no que toca a transportes acessíveis e sustentáveis e 
impulsiona os objetivos de Brampton em termos de alterações climáticas, uma vez que trabalhamos 
para nivelar todas as formas de transporte na nossa cidade. 

Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6; Membro, Comité 
Consultivo do Ambiente (Environment Advisory Committee); Membro, Grupo de Trabalho da 
Comunidade CEERP (CEERP Community Task Force), Cidade de Brampton 
  

«A Transportes de Brampton (Brampton Transit) está focada em melhorar o nosso sistema de 
transportes de forma constante e consistente enquanto continuamos a transportar eficientemente as 
pessoas pela cidade. É um ano importante para a Transportes de Brampton, uma vez que 
implementamos as tarifas seniores gratuitas para os residentes de Brampton) e continuamos a ver os 
autocarros elétricos nas nossas estradas.»  

- Alex Milojevic, Diretor Geral (General Manager), Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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