
 

 
 

 

 

Alterações ao serviço da Transportes de Brampton (Brampton Transit) a 
partir de 25 de abril 

 

BRAMPTON, ON (14 de abril de 2022) – A partir de 25 de abril de 2022, a Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) vai implementar alterações ao serviço para garantir a eficácia do 
nosso sistema de transportes no transporte de pessoas pela cidade. 

O serviço nas linhas seguintes vai ser retomado, e funcionará com níveis de serviço 
modificados: 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 
• 36 Gardenbrooke 

As linhas seguintes voltam a funcionar com níveis de serviço completos: 

• 6 James Potter 
• 10 South Industrial 
• 20 East Industrial 
• 26 Mount Pleasant 
• 27 Elbern Markell 
• 23 Sandalwood 
• 29/29A Williams 
• 31 McVean 
• 32 Father Tobin 
• 35 Clarkway 
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais 
• 60 Mississauga Road 

As linhas seguintes continuam canceladas até nova ordem (incluindo dias úteis e fins de 
semana): 

• 501A/501C Züm Queen (501 continua a funcionar) 
• 561 Züm Queen West 
• 18B Dixie (18 Dixie continua a funcionar) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 



 

 

• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 

Para obter uma lista completa das alterações aos horários e informações sobre as linhas, 
clique aqui (click here). 

Para planear a sua próxima viagem, contacte o Centro de Contacto da Transportes de 
Brampton (Brampton Transit Contact Centre) pelo 905.874.2999 

A disponibilidade dos recursos e o número de passageiros continuam a ser monitorizados e a 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) retomará mais serviços o mais breve possível. 

Lembramos os passageiros que devem manter-se em segurança e ajudar a proteger os outros 
nas paragens dos transportes e em viagem com as medidas seguintes: 

• Usar sempre uma máscara adequada que cubra a boca, o queixo e o nariz. 
• Levar consigo um desinfetante para as mãos e lavar as mãos com frequência  
• Praticar o distanciamento físico tanto quanto possível 

A saúde e a segurança dos nossos passageiros e funcionários é a principal prioridade. A 
Cidade de Brampton trabalha estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health), do Governo de Ontário, e do Gabinete de Gestão de Emergências de 
Brampton (Brampton Emergency Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. 
Mantenha-se informado e consulte www.brampton.ca/COVID19 para atualizações regulares. 

Consulte www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para atualizações dos 
serviços. As perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto da Transportes de 
Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) através do número 905.874.2999. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C7569d4b0f32c4349966b08da1e263863%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637855447559805298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UkrY%2FdyEQDWwTfRxKN9zh4h17ZYr9zlrIaMVyC3sh64%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc273aaf08c44467f55d608d9d5fb3891%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637776097372551061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hKdSKCyIAHUSQ6vm56i1AoZ66hVQLm%2Ffy9GGD0azErA%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

