
Nº

Nome:

RG.: Data de Nascimento:

CPF: Telefone:/       

Endereço:

Bairro:

CEP: -

Atendente: 

Requisitos para cadastro do Cartão Integração COM:

 Trazer cópia do RG.

 Trazer cópia do comprovante de residência (Conta de Luz ou telefone recente).

 Comparecer ao Espaço Radial Poá, portando a Ficha de Cadastro preenchida e assinada.

3. A integração NÃO é válida para passagem paga em dinheiro; somente com o cartão COM POÁ.

4. A integração NÃO é válida para viagem de retorno na mesma linha.

7. A integração é realizada nas linhas abaixo sempre em um sentido.

010 - Circular 01 (Via Jardim Perracini)
011 - Circular 02 (Via Hospital de Poá)
012 - Jardim Nova Poá x Jardim São José (Via Estação)
013 - Circular Jardim Emília (Via Estação)

8. A integração só será valida nas linhas municipais de Poá, conforme descrito acima no item 2.

2. A integração de tarifa será concedida somente ao portador do cartão de integração denominado COM POÁ (Cartão 
de Ônibus Municipal), não sendo estendido aos usuários do cartão VT (Vale Transporte) e nem ao cartão Escolar.

5. O cartão de integração poderá ser utilizado por mais de uma pessoa (na sequencia), porém somente a última 
pessoa terá direito à integração de tarifa.

6. A integração é válida no período de 60 minutos.

9. A carga mínima de dez tarifas, será exigida apenas no momento da primeira compra do cartão integração. Após 
adquirido o cartão, deverá ser recarregado com a quantia mímina de R$ 10,00 (dez reais).

11. O local de retirada do cartão COM POÁ é no Espaço Radial POÁ à Av. Cap. Francisco Inácio, 76 em Poá/SP – 
Fone: (11) 4636-3559, de 2ª à 6ª feiras das 8 às 17hs e sábados das 8 às 13hs.

10. Segunda via do cartão - Ocorrendo a perda, roubo ou extravio, será necessário entrar em contato com o Espaço 
Radial Poá e solicitar o bloqueio e a segunda via do cartão. A taxa de emissão da segunda via é de dez (10) tarifas 

1. O cartão COM POÁ é de uso dos clientes de ônibus da Radial Transporte Coletivo EIRELI (CNPJ: 
44.335.701/0002-38) que utilizam até duas linhas distintas municipais da Radial Poá para seu destino final dentro da 
cidade de Poá. A integração de tarifas se dá no pagamento de uma única tarifa integral vigente no primeiro embarque 
e, dentro de um período de tempo pré-determinado, a passagem é gratuita no segundo embarque.

Uso da Empresa

Data do Cadastro

Estou ciente do Regulamento da Integração de Tarifa e do Uso do Cartão COM POÁ, assino a presente por ser expressão da 
verdade, sem prejuízo das penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal (Falsa Declaração).

REGULAMENTO DA INTEGRAÇÃO DE TARIFA E DO USO DO CARTÃO COM POÁ

Assinatura do interessado.

/           /

Cidade:

FICHA DE CADASTRO

COM POÁ /         / 


