
 
 

 

 

Alterações ao serviço da Transportes de Brampton (Brampton Transit) a 
partir de 1 de novembro 

 
  

BRAMPTON, ON (19 de outubro de 2021) – A partir de 1 de novembro de 2021, a Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) vai implementar as seguintes alterações ao serviço para melhorar a 
fiabilidade do serviço e garantir a eficácia do nosso sistema de transportes durante a deslocação das 
pessoas pela cidade. 
 

501 Züm Queen  

• Aumento de viagens suplementares de manhã para leste nos dias úteis com partida do Terminal 
Bramalea Transit (Bramalea Transit Terminal) às 6:03, 6:13 e 6:23. 

 
4/4A Chinguacousy  

• Aumento da frequência no final da tarde para norte nos dias úteis de 20 para 15 minutos 

• Aumento de viagens à noite para norte nos dias úteis com partida do Terminal Brampton 
Gateway (Brampton Gateway Terminal) às 23:45, 24:00, 24:11, 24:15, 24:30, 24:45, 1:00, 1:15 e 
1:30 

 
5 Bovaird  

• Ajuste do serviço de sábado e domingo para melhorar a fiabilidade do serviço 
 
11 Steeles 

• A atual viagem das 14:20 para leste com partida de Maple Lodge Farms foi ajustada para iniciar 
o serviço a partir da Estação Lisgar GO (Lisgar GO Station) às 14:13 

 
18 Dixie  

• Aumento de viagens suplementares de manhã para sul nos dias úteis com partida do Terminal 
Bramalea Transit (Bramalea Transit Terminal) às 6:15, 7:26 e 7:40 

 
26 Mount Pleasant  

• Restabelecido o serviço noturno reduzido nos dias úteis 

• Aumento das partidas para norte nos dias úteis a partir da Estação Mount Pleasant Village 
(Mount Pleasant Village Station) – 20:10, 20:50, 21:30, 22:10 e 22:50 

• Aumento das partidas para sul nos dias úteis a partir de Clockwork Dr. e Chinguacousy Rd – 
20:27, 21:07, 21:47 e 22:27 

 
Medidas de segurança COVID-19 
À medida que prosseguimos durante a COVID-9, o nosso objetivo é fornecer o melhor serviço possível 
dando prioridade à saúde e segurança dos passageiros e funcionários. Embora a ordem para ficar em 
casa tenha terminado, a COVID-19 permanece na nossa comunidade e nós temos de nos manter 
vigilantes, cumprindo as diretrizes apresentadas pela Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). O 
serviço pode ser afetado e é possível que ocorram cancelamentos, portanto agradecemos que seja 
paciente durante este período. 
 
 



 

 

Quando viajar use uma máscara ajustada ao seu rosto nos autocarros e terminais, e evite baixar a sua 
máscara para comer ou beber durante as deslocações, exceto numa emergência clínica. Mantenha a 
sua segurança e a dos outros usando desinfetante para as mãos, lavando as mãos com frequência, e 
praticando o distanciamento físico. 
 
 
Continua a vigorar um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos autocarros é higienizada de 24 
em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são limpos e higienizados 
diariamente.  
 
A Cidade de Brampton trabalha estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de Peel (Peel 
Public Health), do Governo de Ontário (Government of Ontario) e do 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 atualizações dos serviços. As perguntas podem ser dirigidas 
ao Centro de Contacto dos Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) através do 
número 905.874.2999. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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