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Passagem aumenta no início do ano
24.12.2013

Novos valores deverão ser aplicados pelo Detran às 152 linhas que contemplam diversas regiões

do Estado

As tarifas de ônibus interurbanos no Ceará sofrerão aumento de até 12,38% em 2014. A Agência

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) divulgou os novos

percentuais de reajuste obtidos através da revisão tarifária do sistema de transportes. A Agência

afirma que, até a primeira semana de janeiro, os novos valores deverão ser aplicados pelo

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) às 152 linhas intermunicipais do Estado.

Ontem, no Terminal Rodoviário Engenheiro João

Thomé, na Capital cearense, a movimentação de

usuários foi intensa ao longo do dia FOTO: JOSÉ

LEOMAR

Os contratos de concessão vigentes conferem à

Agência Reguladora a realização da revisão

tarifária de acordo com os pareceres da

Coordenadoria Econômico Tarifária e da

Coordenadoria de Transportes. São feitas

análises dos parâmetros técnicos e coeficientes

de consumo visando as possíveis alterações nas

tarifas das linhas. Os valores foram obtidos

através da divisão dos gastos por linha pela

quantidade de passageiros conduzidos. Em

2012, um total de 17.367.926 passageiros foi transportado pelo serviço. A média diária foi de

47.500 usuários.

Para atribuição dos valores, as rotas foram dividias em oito lotes. Cada um representado por uma

cidade principal como ponto de referência para a simulação dos valores. A Arce enviou a tabela

com os reajustes propostos ao Detran. Cabe ao Departamento aplicar efetivamente ou diminuir os

valores das novas tarifas. A Agência garante, contudo, que a proposta é o teto, e que o valor das

passagens não ultrapassará o que foi indicado. A Agência fez, ainda, simulação apresentando

como ficariam os valores no caso de aplicação integral dos percentuais propostos.

As modificações, segundo a Agência, foram embasadas em dados enviados pelas empresas e

análise de cada situação. "Os técnicos verificaram as informações fornecidas pelas empresas e

fizeram pesquisas de valores, como combustível, pneu e mão de obra. A isso, foi acrescido o valor

dos impostos e da remuneração do operador", explicou o coordenador econômico-tarifário da Arce,

Mário Augusto Parente Monteiro, para justificar a diferença entre as porcentagens.
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O aumento das tarifas, nem tanto. Mas o serviço prestado pelas empresas de transporte,

especialmente neste fim de ano, têm desagradado os passageiros que utilizam os serviços do

Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, na Capital.

O aumento da passagem, para Lourdes Magalhães, é o problema de menor importância em

relação ao transporte intermunicipal. "Acho que deveria haver carros extras para suprir as

necessidades. É errado a empresa não conseguir dar conta", diz. Ela tentava uma passagem para

Massapê, a 244km de Fortaleza, e foi orientada a buscar o bilhete pela Internet pois, no guichê da

empresa na Rodoviária, não havia mais nenhum disponível

A estudante Natália Bezerra, 23, viaja da Capital para Juazeiro do Norte. E não reclamou do

aumento no valor do trecho, que deverá ser de R$ 1,50, segundo simulação feita pela Arce. A

jovem, que vai visitar a família durante o Natal, afirmou que não encontrou passagem para a data

que queria. "Comprei para a véspera do Natal, mas vi que havia desistência e vim ver se consigo

trocar", disse.

O Aeroporto Internacional Pinto Martins deverá receber hoje 142 voos. Serão 18.975 pessoas

viajando utilizando o terminal cearense na véspera do Natal. A Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária (Infraero) afirmou que prevê um aumento de 2,42% na movimentação da alta

estação 2013/2014 em relação ao ano passado. Em Dezembro de 2012, o número de passageiros

foi de 517.719.
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