
 
 

 

 

Alterações ao serviço de Transportes de Brampton (Brampton Transit) a 
partir de 17 de abril em resposta à COVID-19  

 
BRAMPTON, ON (16 de abril de 2020) – Em resposta à COVID-19, e com vista a assegurar que os 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) servem a comunidade em segurança, a partir de 17 de 
abril, o serviço de autocarros será alterado da seguinte forma até nova ordem. 
 
As linhas seguintes voltarão a funcionar de segunda a sexta-feira para apoiar o acesso às instalações 
de assistência médica e áreas de emprego em Brampton, e com vista a melhorar o acesso e as 
ligações a outros serviços dos Transportes de Brampton (Brampton Transit). Envidaremos os nossos 
melhores esforços para manter estes serviços com os recursos que possuímos. 
 
Linha e Centro 
 
Acesso ao Centro da Cidade Bramalea (Bramalea City Centre), Centro Peel Memorial (Peel 
Memorial Centre) e Terminal Brampton Gateway (Brampton Gateway Terminal). 
 

• Frequência de 50 minutos  

• A primeira viagem ocorre às 5:00 no Terminal Bramalea (Bramalea Terminal)  

• A primeira viagem ocorre às 5:50 no Terminal Brampton Gateway (Brampton Gateway Terminal) 

Linha 9 Vodden 
 
Acesso a Mount Pleasant GO, Terminal Bramalea (Bramalea Terminal) e áreas de emprego na 
porta leste. 
 

• Frequência de 60 minutos 

• A primeira viagem no sentido leste ocorre às 5:00 em Mount Pleasant GO   

• A primeira viagem no sentido oeste ocorre às 5:57 em Williams Parkway e Edvac Drive  

Linha 52 McMurchy  
 
Acesso ao Terminal da Baixa da Cidade (Downtown Terminal) e ao Terminal Brampton Gateway 
(Brampton Gateway Terminal).  
 

• Frequência de 50 minutos 

• A primeira viagem no sentido norte ocorre às 5:00 no Terminal Brampton Gateway (Brampton 
Gateway Terminal)   

• A primeira viagem no sentido sul ocorre às 5:20 no Terminal da Baixa da Cidade (Downtown 
Terminal) 

 

Visite www.bramptontransit.com para obter uma lista das linhas atualmente em serviço e os respetivos 

horários. 
 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

Foram atribuídos recursos adicionais a algumas das linhas mais movimentadas dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) enquanto continuamos a limitar o número de passageiros a metade da 
capacidade de lugares sentados para apoiar as práticas de distanciamento físico. O objetivo consiste 
em fornecer o maior número de serviços que os recursos permitam, assegurando que todas as áreas 
da cidade tenham acesso razoável aos transportes públicos. 
 
 
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, os autocarros são 
higienizados de 24 em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são 
limpos e higienizados diariamente. Encorajamos os passageiros a transportarem o seu desinfetante 
pessoal quando viajam, tais como antissético para as mãos ou toalhetes e a lavar as mãos com 
frequência. 
 
A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros na 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 sobre os serviços. As perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto (Contact 
Centre) dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) para o 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 
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

