TIRE SUAS DÚVIDAS
1 - ONDE ADQUIRO CARTÕES PARA USAR A INTEGRAÇÃO?
Os cartões e créditos são comercializados na bilheteria da Jundiá,
localizada no Terminal Urbano de Itapeva, próximo a Prefeitura
Municipal.
2 - QUAIS PRODUTOS PERMITEM INTEGRAÇÃO?
Os produtos que permitem integração são:
- Vale Transporte
- Escolar
- Comum Cadastrado
- Comum Não Cadastrado (com 2 ou mais créditos)
3 - CONSIGO UTILIZAR A INTEGRAÇÃO COM APENAS 1
CRÉDITO NO CARTÃO?
Sim, desde que não seja o produto Comum Não Cadastrado.
4 - QUANTO TEMPO TENHO PARA FAZER A INTEGRAÇÃO
TEMPORAL?
O tempo para realizar a integração varia de 90 minutos a 180
minutos, de acordo com as linhas utilizadas, a contar do momento
do embarque no primeiro ônibus.
5 - QUANTAS INTEGRAÇÕES SÃO POSSÍVEIS DE SE FAZER?
Apenas uma por cartão, dentro do período de 90 ou 180 minutos, a
contar do momento do embarque.
6 - POSSO UTILIZAR DUAS OU MAIS PESSOAS NA MESMA
VIAGEM COM O MESMO CARTÃO E INTEGRAR ESSAS
PESSOAS EM UMA NOVA VIAGEM?
Não. O cartão que permite a integração é individual, e só será
integrado o último acesso realizado.
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O QUE É INTEGRAÇÃO TEMPORAL?
O modelo de Integração temporal permite aos usuários
trocar de ônibus pagando apenas uma passagem, sem
precisar passar por um terminal fechado. Depois de pagar
a primeira passagem, o usuário terá um tempo estipulado
por linha para embarcar no segundo coletivo em
diferentes linhas, sem pagar uma nova passagem.
COMO FUNCIONA A INTEGRAÇÃO TEMPORAL?
Na integração de 90 ou 180 minutos você pode utilizar
até 2 linhas entre diversos pontos de integração. É como
se cada parada de ônibus, onde houver cruzamento de
linhas, fosse um pequeno terminal de integração. Não tem
que esperar chegar no Terminal Central.
Essa integração só funciona com o uso do Cartão
Múltiplo.
O Terminal Central não terá as catracas de cobrança de
tarifa. A cobrança de tarifa será realizada na bilheteria ou
no ônibus.
OBJETIVOS
- Maior acessibilidade ao transporte urbano e ganho
econômico aos usuários do transporte.
- Redução do tempo de deslocamento dentro do
Município.
- Manter o atendimento a todos os bairros, com maior
eﬁciência.
- Ampliar a área de comércio com a abertura do Terminal.

INTEGRAÇÃO DE ATÉ 90
MINUTOS
Linhas:

INTEGRAÇÃO DE ATÉ 180
MINUTOS
Linhas:

- Sanbra
- Faxinal
- Bela Vista
- CDHU / Morada do Bosque
- Ferrari / Morada do Sol
- São Camilo
- Santa Maria
- São Jorge
- Alto da Brancal / Palmeirinha
- Vila Aparecida
- São Benedito

- Agrovila
- Ribeirão Claro
- Avencal
- Bairro dos Pintos
- São Roque
- Cercadinho até Takaoka
- Caputera / Cercadinho
- Caputera / Cercadinho via Jaó
A linha Divisa Paranapanema
alterou o nome para Cercadinho
até Takaoka, mesmo percurso.

REGRAS PARA TER DIREITO A INTEGRAÇÃO
Só tem direito a integração, o usuário que utilizar o
crédito do seu cartão Múltiplo como forma de pagamento
de sua viagem.
O usuário que realizar o pagamento em dinheiro dentro
do ônibus não terá esse benefício. A integração na
segunda linha depende da apresentação do cartão
utilizado na primeira linha, desde que esteja em linha
diferente da utilizada inicialmente e, dentro do tempo
estabelecido.
Todo embarque será realizado pela porta da frente do
ônibus.
Ao ﬁnal de cada linha o usuário deverá descer do ônibus.
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