
MOMENTO TRANSPORTE COLETIVO

Sistema antigo de bilhetagem 
deixa de operar neste sábado

Você sabia que ao optar pelo transporte coletivo 
ajuda a combater o aquecimento global do planeta?

Respeite a natureza. Vá de ônibus!

Usuários têm quatro meses para trocar os passes de papel e os créditos do Cartão Cidadão na Passebus

A partir deste sábado, 
dia 20, o sistema antigo de 
bilhetagem eletrônica dos 
ônibus de Joinville deixará 
de funcionar e permanecerá 
em operação apenas o novo 
sistema. As pessoas que ain-
da dispõem de passagens ar-
mazenadas no Cartão Cida-
dão ou passes de papel têm o 
prazo de quatro meses para 
trocá-los. A troca poderá ser 
feita gratuitamente junto à 
Passebus até julho. 

Com a atualização do sis-
tema, o Cartão Cidadão está 
sendo substituído pelo Car-
tão Ideal e o bilhete descar-
tável, pelo Passe Retornável.

O Cartão Ideal é gratuito 
e oferece mais vantagens ao 
cliente, dada a tecnologia 
do chip inte-
ligente, pro-
p o r c i o n a n d o 
mais benefícios 
e facilidades, 
principalmente 
aos clientes que 
compram Vale-
Transporte. As 
empresas podem, 
com um único cartão, oferecer 
aos funcionários várias opções 
de produtos e serviços. Os clien-
tes do transporte público têm a 
vantagem de dispor de um cartão 
personalizado e recarregável que 
permite a integração temporal e 
devolução dos créditos em caso 
de perda do cartão. 

Cartão Ideal agiliza 
a gestão da Limps

O novo sistema de Bilhetagem de 
Joinville agilizou a gestão do Vale-
Transporte da área de Recursos Hu-
manos da Equipe Limps. A empresa 
trocou o Cartão Cidadão de seus fun-
cionários pelo Cartão Ideal. “Além 
do Vale-Transporte, a Limps utiliza 
o Cartão Ideal como crachá de iden-
tificação. Também usamos o sistema 
para efetuar convênios com diversas 
farmácias. Constatamos, durante esse 
período de quase um ano, várias van-
tagens para a empresa e para o fun-
cionário. O principal deles é o geren-
ciamento do Vale-Transporte e dos 
convênios”, explica Bento Renê Rech, 
gerente Administrativo da Limps.

Embora há pouco tempo na em-
presa, a supervisora Vânia Gisele Sou-
za já usufruiu as vantagens do Cartão 
Ideal. “Passei por uma emergência 
familiar e o convênio com a farmá-
cia me ajudou bastante. Comprei os 
remédios em uma farmácia próxi-
ma, utilizando o meu Cartão Ideal. 
A fatura virá descontada somente na 
próxima folha de pagamento”, conta 
Vania.

 A Equipe Limps, no mercado des-
de 1991, emprega 1.100 pessoas, na 
Matriz em Joinville e região. 

n CarTãO IdEal
Vantagens no transporte coletivo
4 Cartão personalizado e recarregável
4 Integração temporal 
4 Devolução dos créditos em caso de perda do cartão

 Vantagens na rede Ideal Joinville 
para Vale-Transporte
4 Gerenciamento de convênios e benefícios por meio 

da internet
4 Controle de acesso e ponto
4 Crachá funcional

n PassE rETOrNávEl
4 É de plástico rígido, não deforma
4 É ecológico. Após a última passagem é recolhido pelo 

validador para ser reaproveitado, evitando o seu des-
carte no meio ambiente

4 Prático, funciona por aproximação no validador
4 Mais agilidade no embarque e segurança para o clien-

te de ônibus
4 Mais de 500 pontos de vendas credenciados. Na hora da 

compra, procure o selo de credenciamento

4 20 de março – sistema antigo deixa de operar
4 20 de julho – prazo final para troca de bilhetes e crédito no cartão cidadão

Mais informações 
4 Passebus, rua 15 de Novembro, 70, centro
4 Atendimento – de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30
 e pelo 0800 47 5001

vânia Gisele e Bento renê

n FIqUE aTENTO

n NOvO sIsTEMa


