
 

 
 

 

 

Alterações ao serviço da Transportes de Brampton (Brampton Transit) a 
partir de 6 de setembro 

  

BRAMPTON, ON (15 de agosto de 2022) – A partir de terça-feira, 6 de setembro, a Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) vai implementar alterações aos serviços para garantir que o sistema de 
transportes continua a transportar eficazmente as pessoas pela cidade. 

O serviço nas seguintes linhas será reposto, e funcionará segundo níveis de serviço 
modificados: 

• 501C Züm Queen do terminal Bramalea Terminal à universidade York University apenas 
(através da autoestrada Highway 407) 

o Periodicidade de manhã, em horas de ponta, no sentido oeste-leste (do terminal 
Bramalea Terminal para a universidade York University): 7,5 minutos 

▪ A primeira viagem da 501C no sentido oeste/leste parte do terminal Bramalea 
Terminal às 6:23 

▪ A última viagem da 501C no sentido oeste/leste parte do terminal Bramalea 
Terminal às 10:55 

o Periodicidade de tarde, em horas de ponta, no sentido leste/oeste (da universidade York 
University para o terminal Bramalea Terminal): 6 minutos 

▪ A primeira viagem da 501C no sentido leste/oeste parte da universidade York 
University às 14:30 

▪ Última viagem da 501C no sentido leste/oeste parte da universidade York 
University às 19:12 

• 561 Züm Queen West 
• 104 Chinguacousy Express 

As linhas seguintes voltam aos níveis de serviço completo: 

• 199 Expresso UTM Express 
• Linhas 200-217 Especiais Escolas iRide School Specials  

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

• 501A Züm Queen (501/501C continuam a funcionar) 
• 18B Dixie (18 Dixie continua a funcionar) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 92 Bramalea GO 
• 185 Dixie Express 



 

 

Para obter a 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 número 905.874.2999 ou consulte www.triplinx.ca 

A disponibilidade de recursos e os passageiros continuam a ser monitorizados e a Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) irá repor outros serviços logo que possível. 
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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
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cfb218c1fd89745e322e208da7eefed02%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637961866218439368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9tl2y4gR7knvQEgZWyGivuJx%2BF6TotR9HDNrtoSQhZc%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

