Informativo CTC Bagé - Consórcio do Transporte Coletivo - Anversa / Stadtbus

Cartão Bá! ao alcance de todos
Conhecido pela comunidade bajeense, o cartão Bá! é um meio eletrônico que substituiu
o uso das fichas nos ônibus, agregando segurança e agilidade no fluxo interno dos coletivos.
Gerou economia para as empresas no fornecimento do vale-transporte a seus funcionários e acima de tudo passou a respeitar os direitos de cada cidadão, sem

Cidadão

Escolar

Vale-Transp.

Sênior

distinção. Confira abaixo o que é necessário para adquirir o seu cartão Bá!:
PARA QUEM

COMO ADQUIRIR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PESSOAS COM 65 ANOS DE
IDADE OU MAIS

CADASTRO NO CTC*

RG / CPF / COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

O cadastramento e a emissão dos cartões são contínuos e não existe prazo limite.
O prazo para entrega é de até sete dias.

INFORMAÇÕES GERAIS

PARA QUEM

COMO ADQUIRIR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PESSOAS JURÍDICAS

CADASTRO VIA INTERNET**

• DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA
•DADOS DOS FUNCIONÁRIOS (ARQ. ELETRÔNICO)

Suporte técnico e mais informações através de contato com o CTC**

INFORMAÇÕES GERAIS
PARA QUEM

COMO ADQUIRIR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

ESTUDANTES***

• CADASTRO NO CISTRAN
• EMISSÃO DO CARTÃO NO CTC*

DADOS CADASTRAIS

Após o cadastro e autorização do Cistran é emitido um documento que deve ser entregue no
CTC* para a emissão do cartão Escolar. Compra mínima: 10 unidades / Recargas/mês: 2

INFORMAÇÕES GERAIS

PARA QUEM

COMO ADQUIRIR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

USUÁRIOS EM GERAL

AQUISIÇÃO NO CTC*

NÃO É EXIGIDO CADASTRO

Cartão retornável / Compra mínima: 10 unidades / Compra máxima: 300 un. / Recargas/mês: 10 Uso ao portador: mais que uma pessoa pode utilizá-lo

INFORMAÇÕES GERAIS

Especial

PARA QUEM
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA***

INFORMAÇÕES GERAIS

COMO ADQUIRIR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• CADASTRO NO CISTRAN
• EMISSÃO DO CARTÃO NO CTC*

no CISTRAN: cópia do RG / CPF / foto 3x4
atestado médico do usuário
no CTC*: RG / CPF / COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Após o cadastro e autorização do Cistran é emitido um documento que deve ser entregue no
CTC* para a emissão do cartão Especial. A necessidade de acompanhante virá no atestado
emitido pelo CISTRAN. O mesmo cartão do usuário Especial é usado para o acompanhante
se este for necessário.

*CTC – Consórcio do Transporte Coletivo – Bagé / ** Contatar CTC para suporte / ***Conforme legislação em vigor
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Andar de ônibus é uma boa opção
No dia a dia, utilizar o transporte
coletivo é uma importante atitude em favor
da preservação da natureza. Um ônibus
polui até 16 vezes menos que um carro e
30 vezes menos que uma moto. Deixar em
casa o carro ou moto e andar de coletivo
urbano, contribui para a preservação do
meio ambiente e uma melhor qualidade de
A comunidade de Bagé possuí uma

vida da população.

das frotas de ônibus mais modernas do

Para as empresas, comércio e indústria de

estado. Pensando no usuário, os ônibus

Bagé, a compra do vale-transporte para seus

das empresas Stadtbus e Anversa oferecem

funcionários foi facilitada com a Loja Virtual

conforto e segurança. A implementação do

do CTC Bagé (www.cartaoba.com.br), que

moderno sistema de bilhetagem eletrônica

garante redução de custos e agilidade na

substituiu o antigo passe de ficha e trouxe o

compra do cartão Bá! pela internet.

cartão eletrônico Bá!, que proporciona mais

O cartão Bá! terminou com o comércio

segurança e praticidade aos passageiros.

clandestino de fichas e fraudes

E em respeito à comunidade e ao meio

no sistema,

ambiente, os ônibus são equipados com

assegurando

motores

melhorias no

eletrônicos

“ecológicos”,

poluem menos que carros e motos.

que

transporte público
de Bagé.

EXPEDIENTE:

O “Coletivo - O informativo do transporte de Bagé” é uma publicação do CTC Bagé - Consórcio do Transporte Coletivo, empresas Anversa &

Cia. Ltda. e Stadtbus Transportes Ltda. - Coordenação: Cristiano André Machado - Redação: Felipe Nopes (Mtb 12320) - Projeto gráfico e editoração eletrônica:
Cristiano André Machado. Fotografias: arquivo das empresas Anversa e Stadtbus - Tiragem: 1000 unidades. Contato e sugestões: (53) 3241-2123 (CTC Bagé)
ou publicidade@stadtbus.com.br.
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