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Sinopse: A tarifa de ônibus do município de Maranguape pode ter o valor ainda mais reduzido. Segundo Élio Holanda,

coordenador do setor de transportes da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), um

novo modelo de transporte metropolitano será apresentado ao Governo com o objetivo de reestruturar o nosso atual modelo,

o projeto Transporte Metropolitano:(MF/JR)
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Valor das passagens estão em desconformidade, afirma coordenador de transportes da Arce

A tarifa de ônibus do município de Maranguape pode ter o valor ainda mais reduzido. Segundo Élio Holanda, coordenador do

setor de transportes da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), um novo modelo de

transporte metropolitano será apresentado ao Governo com o obejtivo de reestruturar o nosso atual modelo, o projeto

Transporte Metropolitano: Modelo de operação e de ligação.

Caso projeto seja aprovado pelo governo, passagens no município serão mais baratas. Foto: Rodrigo Carvalho

"O projeto está com os estudos prontos, falta apenas apresentar ao Governo. Caso seja autorizado, nós vamos reestruturar o

nosso atual modelo. Muita coisa ainda não pode ser dita, mas os anéis tarifários, se for aprovado o projeto, não ira mais

existir", afirma Élio, que também confirma que haverá uma redução da passagem de ônibus em Maranguape, caso o projeto

seja aceito.

Segundo o coordenador, os valores das tarifas de ônibus de Maranguape estão, para o período atual, em desconformidade.

"Da forma que foi estabelecida há anos, a tarifa era condizente com o período. Agora, é preciso rever essas tarifas e é isso

que estamos propondo", afirma. De acordo com Élio, o projeto pode ser posto em prática no início do próximo ano.

Moradores continuam instisfeitos com o valor da tarifa atual


