
DIÁRIO DO NORDESTE  Cidade | 7FORTALEZA, CEARÁ-SÁBADO, 1 DE AGOSTO DE 2015

O valor das passagens de ônibus
e vans que fazem o transporte
rodoviário intermunicipal no
Ceará vão sofrer um reajuste de
8,24% a partir de hoje (1º). O
índicefoiaprovadopelaAgência
ReguladoradeServiçosPúblicos
Delegados do Estado do Ceará
(Arce) e pelo Departamento Es-
tadualde Trânsitodo Ceará(De-
tran-CE).

A medida não altera o valor
das passagens dos ônibus e das
topiques que fazem as linhas ur-
banas dos municípios da Região
Metropolitana de Fortaleza,
mas somente das linhas que in-
terligam as sedes municipais en-
tre as cidades e a Capital.

Concessão

De acordo com o Detran, o servi-
ço de transporte rodoviário é
prestado mediante contrato de
concessão, após o processo de
licitação pública, realizado em
2009.

Acorreçãoinflacionárianova-
lor das tarifas está estabelecido
no contratado, como forma de
manter o equilíbrio econômico e
financeiro do serviço e garantir
transporte seguro e de qualida-
de para os passageiros

O Terminal Rodoviário, ape-
sardeserumequipamentopúbli-
co, é administrado pela empresa
Socicamdesde1999,quandoga-
nhou a concessão do Estado pa-
ra atuar durante 30 anos.

A tarifa cobrada nas passa-
gens integra as cinco principais
receitas da empresa, sendo as
demais a de embarque, de guar-
da volume, comercial (feita em
lojas e painéis) e de estaciona-
mento no local.

PROGRAMAÇÃO

Projeto Arte na
Praça é lançado hoje

� O Projeto Arte na Praça,
uma parceria entre o
Governo do Estado e a C.
Rolim Engenharia, será
lançado, hoje, na Praça Luíza
Távora. A iniciativa levará
contação de história, teatro,
show de palhaços e mágicos
mensalmente, sempre aos
sábados, às 16h30, ao espaço
público, na Avenida Santos
Dumont, Aldeota. As
apresentações serão ao ar
livre e aberta a todos, a partir
das 16h30.

DENGUE

Boletim não registra
novas mortes

� Nenhuma nova morte por
dengue foi registrada no
Ceará nesta última semana.
Ao todo, o Estado registra 34
óbitos em decorrência da
doença em 2015. Os dados
são do boletim divulgado,
ontem, pela Secretaria da
Saúde (Sesa), que apontam
mais 2.021 pessoas com a
doença. Nesta ano,37.601
casos foram verificados em
156 municípios cearenses.
Na Capital ocorreram 14
mortes e 18.995 infectados.
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