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Cidade

Começam a valer, a partir de
hoje, as novas tarifas das linhas
de ônibus intermunicipais e me-
tropolitanos,que terão aumento
médio de 11,6%, variando con-
forme os chamados anéis tari-
fários. As empresas que aplica-
ram a correção antes desta data
deverão ser multadas. O Depar-
tamento Estadual de Trânsito
(Detran) irá apurar, a partir das
reclamações dos usuários, quais
começaram a cobrar, indevida-
mente, o reajuste antecipado.

Cláudio Francisco Santana,
encarregado de setor pessoal, é
um dos que foram surpreendi-
dos. No último sábado, ele pe-
gou a linha Novo Maracanaú e,
se não tivesse dinheiro sobran-
do, teria que passar pelo cons-
trangimento de ter que descer
do ônibus. “Não colocaram nem
umaplaquinhainformandooau-
mento. Liguei para a empresa
para reclamar, mas eles só fun-
cionam de segunda à sexta”.

Outroscincousuários,queuti-
lizaram o serviço para seguirem
para Caucaia e Maracanaú, en-
traram em contato com a reda-
ção do Diário do Nordeste, recla-
mando da falta de aviso prévio
sobre o aumento.

Autorização
O reajuste foi autorizado pelo
ConselhodeCoordenaçãoAdmi-
nistrativadoDetranehomologa-
do pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do
Ceará (Arce), responsável pela
regulação tarifária dos serviços
delegados em todo o Estado. O
último aumento havia sido apli-
cado em dezembro de 2012.

A correção envolve as linhas
que interligam a Capital aos mu-
nicípiosde Caucaia,Maracanaú,
Maranguape, Eusébio, Aquiraz,
Pacatuba, Guaiuba, Itaitinga,
Horizonte, Pacajus, Chorozinho
e São Gonçalo do Amarante. Ele

também incide sobre as tarifas
das empresas que fazem o trans-
porte metropolitano do Cariri.
Já o transporte interurbano, que
envolve as linhas para o Interior,
terá correção de 6,9%, referente
ao período de dezembro de

2013 a dezembro de 2014. Igor
Ponte, superintendente do De-
tran, esclarece que o aumento
vem sendo divulgado pela mídia
e que é obrigação das empresas
informarem os usuários as mu-
danças no valor da passagem.

A reportagem tentou contac-
tar o Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do
Ceará (Sindiônibus), mas, até o
fechamentodestaedição,asliga-
çõesao telefone celular da asses-
soria não foram atendidas.
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Empresas deverão ser multadas

PIT BULL

CorreçãoenvolvelinhasquevãoparaCaucaia,Maracanaú,Maranguape,Eusébio,

Aquiraz,Pacatuba,Guaiuba, Itaitinga,Horizonte,Pacajuseoutras

Vacinação
RAIVA.Chegaao fim,hoje, a campanhade vacinação
antirrábicaanimal de2014. Osmaisde 3mil locaisde
vacinaçãopodemser consultadosnaouvidoria daSesa

CORREÇÃO

A ideia que muitas pessoas fa-
zem dos cães da raça Pit Bull não
é nada positiva, associando os
animais a atos violentos. Com o
intuito de acabar com esse estig-
ma, criadores da raça promove-
ramumencontro,ontem,napra-
ça da Granja Portugal.

“A motivação do encontro é
socializar os cães e mostrar às
pessoas que os animais espe-
lham os donos. Os cachorros es-
tão aqui livremente, tranquilos,
todos em contato, sendo que a
maioria nunca se viu”, comenta
o trabalhador autônomo Irlânio
Uchoa, que cria 10 cães da raça,
todos convivendo em um mes-
mo ambiente.

Uchoa explica que encontros
periódicos são importantes para
que os cachorros se desenvol-
vam bem e aprendam a aceitar e

a conviver bem com outros ca-
chorrosepessoas.Asocialização
e o carinho, segundo o criador,
são fundamentais para que os
animais sejam dóceis. “É uma
raça como qualquer outra, que
podesercriada,amada,comres-
peito, que não vai atacar nin-
guém”, complementa.

O veterinário Peterson Fer-
nandes levou sua cadela ao en-
contro e reconhece a importân-
cia do evento. O médico reforça
que a raça não oferece perigo,
desdequecriadaadequadamen-
te. “Ter acessibilidade a crian-
ças, adultos e idosos é muito
bom. Além disso, só preciso dar
ração, água e carinho”, ressalta.

Encontros de criadores de Pit
Bull são realizados a cada 15
dias em Fortaleza. A participa-
ção é aberta ao público.

Encontroobjetiva
combater estigma

ANEL1–R$2,30para2,55

ANEL2–R$2,85paraR$3,20

ANEL3–R$3,90para4,35

ANEL4–R$5,15paraR$5,75

ANEL5–R$5,95paraR$6,65
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Proteção
AÇÃO.AUece deu inícioao ProjetodeConvivência com
AnimaisemSituaçãodeAbandono noCampusdo
Itaperi.Umcronogramade açõesserá realizado
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