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A medida não altera o valor das passagens dos ônibus e das
vans que fazem as linhas urbanas dos municípios da Região
Metropolitana do Cariri

Juazeiro do Norte. Quem precisa se deslocar de ônibus ou vans entre os municípios de
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha com frequência não gostou do
reajuste de 8,24% no valor das passagens, aprovado pela Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) e pelo Departamento Estadual de Trânsito
do Ceará (Detran-CE). A cobrança dos novos valores entrou em vigor ontem.

A diarista Lourdes Pereira, 36, pega quatro ônibus por dia para se deslocar de Barbalha a
Juazeiro do Norte, onde trabalha. Para ela, o aumento foi uma surpresa. "Esse reajuste é
um absurdo, eles aumentam um pouquinho aqui, um pouquinho ali e quando a gente vai
fazer as contas, lá se foi um bom valor", disse. Apesar de isenta das passagens, a
aposentada Maria Dolarice Silva, 76, se solidariza com aqueles que pagam e afirma não
entender o aumento. "Por que aumentou? Se o serviço e a qualidade dos ônibus
melhorassem, até dava para entender".

Preço antigo

Com o reajuste, os valores praticados entre Juazeiro/Crato e Juazeiro/Barbalha, pela empresa ViaMetro, são de R$ 1,90 a cobrança inteira e
a R$ 0,90 a meia. O itinerário Juazeiro/Missão Velha passa a ser R$ 3,65 (meia R$ 1,85). A medida não altera o valor das passagens dos
ônibus e das vans que fazem as linhas urbanas dos municípios da Região Metropolitana do Cariri. Apesar de já estar em vigor, algumas vans
ainda fazem o trajeto Juazeiro/Barbalha com o preço antigo, no valor de R$ 1,75. A previsão é de que até a próxima quarta-feira (5) os
valores sejam reajustados.

ENQUETE

Você concorda com o reajuste?

"Claro que não. Eles aumentam o valor por conta própria e o cidadão que arranje meios de pagar. A maioria das topiques viaja lotada. Alguns
ônibus são velhos. Então, se é pra aumentar, melhorem o serviço também"
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Ana Cláudia Agostinho
Dona de casa

Não concordo. As pessoas pensam que R$ 0,15 não faz diferença, mas some isso ao longo do mês, pegando as vezes três ônibus por dia.
Parece pouco, mas, no fim do mês, o valor sobe bastante"

Vilmar Dias Oliveira 
Auxiliar de escritório

 

André Costa
Colaborador
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Comentários

Qual é o hotel nº 1
em Jericoacoara?

R$173.00
TripAdvisor
Veja agora

Solicitar Cartão
Luiza

Solicite Já Seu Cartão Luiza
Aproveite os Benefícios

Exclusivos!
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COMENTÁRIO

Li e aceito os termos de regulamento para moderação de comentários (/7.2366592?ot=example.AjaxPageLayout.ot&termo=termo) do site.
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