CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Reconhecido Etapa Ed. Infantil e Ensino Fundamental - Portaria nº 98 da SEC D. O. 15/01/88.
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Salvador, 31 de maio de 2016.
Da: Mecanografia
Para: Alunos, Pais e Responsáveis
CARTÃO CCR METRÔ BAHIA
Como adquirir
1.

As instituições de Ensino precisam cadastrar e registrar os alunos que solicitarem.
Para tanto, os alunos deverão se encaminhar a Mecanografia do CEMJ, procurar Luis, e solicitar
o

cadastro.

Saiba

mais

em

“Cadastro

e

Solicitação do

Cartão

Estudante”

http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-usuario/tarifas-informacoes/Estudante?feeId=10550.
2.

Após a instituição de ensino efetuar o cadastro, os estudantes que estiverem
devidamente registrados poderão agendar a emissão do seu cartão.

3.

O

agendamento

deve

ser

feito

apenas

pelo

site

da

CCR

Metrô

Bahia:

(http://mbaestudante.vtdireto.com.br/Agendamento)
4.

Na data agendada, o estudante deverá comparecer ao Posto de Atendimento,
localizado na estação da Lapa, levando os documentos abaixo:

o

Original do documento de identificação oficial com foto ou Certidão de
Nascimento (se menor de 10 anos);

o

Comprovante de residência;

o

Comprovante de Matrícula com o carimbo da Instituição ou pagamento recente;

o

Obs: Menores de 10 anos devem comparecer ao Posto de Atendimento
acompanhado por um responsável legal.

5.

Após o cadastro e confecção do cartão no Posto de Atendimento, o estudante deve
se dirigir a qualquer bilheteria e efetuar o pagamento da Taxa de Emissão do cartão referente a
12 (doze) tarifas públicas do metrô.

6.

Após o pagamento da taxa de emissão o cartão está habilitado para uso e recargas.
PROMOÇÃO: Até o dia 30 de junho de 2016, na aquisição do cartão estudante, o usuário
pagará o valor equivalente a 12 tarifas do metrô e receberá o cartão, pronto para o uso,
carregado com o crédito de 10 tarifas.
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