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Pague a sua passagem com o DiriGo Pass Smartcard
O DiriGo Pass Smartcard pode
ser usado no Greater Portland
METRO, Biddeford Saco Old
Orchard Beach Transit e no
South Portland Bus Service.
Os novos DiriGo Pass
Smartcards vêm com a marca
UMO (cartão de cima, à
esquerda)
Os passageiros que já tiverem
um DiriGo TouchPass
Smartcard (cartão de baixo, à
esquerda) devem continuar
usando esse cartão. Está tudo
certo para você começar a usar
o serviço!

Cadastre o seu DiriGo Pass Smartcard
A

B

C

Umopass.com:
A. Clique em “REGISTER”
(CADASTRAR)
B. Escolha a opção "I WANT TO
USE A CARD" (QUERO USAR UM
CARTÃO) e complete o processo
de cadastro.

Preciso cadastrar o DiriGo Pass Smartcard?
Não, mas se um DiriGo Pass Smartcard estiver cadastrado e for perdido, o
valor que estiver no cartão pode ser transferido para um cartão novo. O
passageiro perde o valor se o cartão não estiver cadastrado. *Para obter mais
informações sobre o UMO, visite o site DiriGoPass.org.
Page 1

C. Na tela do cadastro, digite um
nome de usuário e uma senha (a
senha deve ter no mínimo 8
caracteres, letra maiúscula, letra
minúscula e número); digite o
número do cartão que está no
verso do seu DiriGo Pass
Smartcard e concorde com os
termos e condições.

Adicione valor ao seu DiriGo Pass Smartcard.
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Adicione valor à sua conta (online)

A.

Quando estiver cadastrado e tiver feito o login na conta:
A. Clique em "Buy" (Comprar) no canto superior direito da tela inicial.
B. Clique na barra verde "Stored Value" (Valor guardado) para exibir a tela
“Purchase” (Comprar).
C. Digite o valor para o DiriGo Pass Smartcard (adicionar valores de $4.00 a $200.00).
D. Clique em "Next" (Avançar), digite as informações do cartão de crédito/débito
e clique em "Save Payment Method" (Salvar método de pagamento).
E. Confira a tela antes de clicar em "Purchase" (Comprar) e volte à tela inicial para
saber o saldo.

B.

C.

Adicione valor à sua conta em pontos de venda participantes:
Você pode ir até um ponto de recarga e usar dinheiro ou cartão de crédito/débito
para adicionar valor ao seu DiriGo Pass Smartcard. Escolha o Smartcard ou
aplicativo do DiriGo Pass. Não é possível ter as duas opções com um único
endereço de e-mail. A reposição de um DiriGo Pass Smartcard perdido custa $5.
Lista das agências participantes:
Metro Pulse - 21 Elm St., Portland
Saco Transportation Center, 138 Main St.
South Portland City Hall, 25 Cottage Rd.,
South Portland, Finance Department
Localidades participantes da CVS:
449 Forest Ave., Portland
111 Auburn St., Portland
1406 Congress St., Portland
510 Congress St., Portland
870 Main St., Westbrook
51 Market St., South Portland
384 Elm St., Biddeford
12 Middle St., Freeport

Atenção: A lista dos
locais participantes está
sujeita à mudanças. Mapa
das localidades:
dirigopass.org/cardreload-locations/

Localidades participantes da 7-Eleven:
27 Washington Ave., Portland
704 Congress St. Portland
1917 Forest Ave., Portland
16 Main St, Gorham
219 Saco Ave, Old Orchard Beach
66 Alfred St., Biddeford
152, Maine Street, Brunswick

D.

E.

Use o DiriGo Pass no METRO, Biddeford Saco Old Orchard Beach (BSOOB)
Transit e no South Portland Bus Service.
Qual é o valor da passagem do ônibus?
Valor cheio para serviço local: $2.00; Valor reduzido: $1; Serviço expresso: $4.00; Valor
reduzido: $2* ; ZOOM (apenas no BSOOB): $5; Valor reduzido $2.50*
*Idosos (acima de 65 anos); veteranos de guerra; jovens (6 a 18 anos); pessoas com
deficiências; usuários do Medicare – com documento de identificação com foto
Is Cash still accepted?Yes, cash (exact change) is still accepted; but, paying with a DiriGo
pass instead of cash include these benefits - 90 Minute Pass and Fare-Capping.

Passe de 90
Minutos

O passageiro que estiver
usando o aplicativo ou o
DiriGo Pass Smartcard
para andar de ônibus pode
escanear o telefone ou
aproximar o cartão e usar o
ônibus por 90 minutos.

Sem necessidade de
solicitar uma
transferência. Os
passageiros que
pagarem a passagem
com dinheiro precisarão
pagar novamente
quando usarem um
segundo ônibus.

Limite de tarifas
O Limite de tarifas ou“fare-capping” permite o passageiro fazer viagens frequentes e oferece
flexibilidade financeira. Esse serviço oferece os benefícios de um passe para várias viagens
com desconto sem precisar pagar antecipadamente. Quando você usa o aplicativo ou o
DiriGo Pass Smartcard, é possível carregar valores baixos de dinheiro na conta sempre que
desejar.
Os passageiros recebem crédito por cada viagem feita até atingir um “fare cap” máximo diário
ou mensal. Após atingir esse máximo, todas as viagens são grátis para o mês ou o dia. Essa
opção de “pagar conforme usa” proporciona acessibilidade e igualdade no custo do uso do
transporte. Permite que todos os passageiros que estiverem usando o Smartcard ou o
aplicativo do DiriGo Pass tenham o mesmo acesso aos descontos. Os passageiros pagam
apenas pelo que usarem.
Exemplo em todos os serviços locais:
Com um DiriGo Pass Smartcard ou o aplicativo do DiriGo Pass, você nunca gastará mais do
que $6.00 por dia OU $60.00 por mês como passageiro regular em serviços de ônibus local.
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