
 

 

Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) lançam o novo programa 
de fidelização PRESTO 

BRAMPTON, ON (3 de julho de 2020) – Na segunda-feira, 6 de julho, os Transportes de Brampton 
(Brampton Transit) lançam um programa de fidelização que permite aos clientes ganharem viagens 
gratuitas ao pagarem as tarifas com o seu cartão PRESTO. 

Quando os passageiros adquirirem 12 viagens nos Transportes de Brampton (Brampton Transit) no 
período de uma semana, de segunda-feira a domingo, usando o saldo do seu cartão PRESTO, todas 
as viagens posteriores durante essa mesma semana são gratuitas. 

O programa de fidelização é uma forma nova e vantajosa de viajar para os passageiros dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit), encorajando os pagamentos sem contacto. Todos os 
passageiros podem ganhar viagens gratuitas independentemente da sua idade, uma vez que o 
programa se aplica a todas as categorias de tarifas. As transferências e tarifas pagas noutros 
prestadores de serviços de transportes e pagamentos de co-tarifas GO não contam para este 
programa. Os passes semanais continuam disponíveis. 

Os passageiros que ainda usam dinheiro para pagarem as suas viagens são incentivados a adquirir um 
cartão PRESTO num balcão de Atendimento ao Cliente. Durante um período limitado apenas, a taxa de 
$6 do cartão PRESTO é dispensada – um cartão por cliente. Os balcões de Atendimento ao Cliente nos 
terminais dos transportes, com exceção do Terminal Trinity Common, estão abertos. 

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 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 

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


 

 

Centro de Contacto dos Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) pelo 
905.874.2999. 
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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

