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G1 – PASSAGEM
INTERMUNICIPAL FICA
8,24% MAIS CARA NO
CEARÁ A PARTIR DE HOJE
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na internet 
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Tá na Moda!

Dieta americana vira moda entre Brasileiras. 
Será que funciona mesmo? - Leia mais
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NOVOS PREÇOS PASSAM A VIGORAR
NESTE SÁBADO (1º) NO SERVIÇO
INTERMUNICIPAL.
PREÇO INCIDE DIRETAMENTE
SOBRE O VALOR DA PASSAGEM EM
CADA TRECHO.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado
do Ceará (Arce) e o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará
(DETRAN-CE) aprovaram nesta sexta-feira (23) o índice de 8,24%
no aumento da passagem de ônibus intermunicipal.

Os novos valores passam a vigorar a partir deste sábado (1º), no
valor das tarifas de ônibus e vans que operam o serviço das
linhas de transporte rodoviário.

As linhas interligam as sedes municipais e entre os municípios e
Fortaleza. Segundo o Detran, essa medida não altera o valor das
passagens dos ônibus e vans que fazem as linhas urbanas dos
municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

O valor incide diretamente sobre o valor de cada trecho; de
Fortaleza para Maracanaú, o preço sobe de R$ 3,20 para R$ 3,45;
de Fortaleza para Caucaia, a passagem passa de R$ 2,30 para R$
2,50.

O serviço de transporte rodoviário é prestado mediante contrato
de concessão, após o processo de licitação pública, realizado em
2009. A correção inflacionária no valor das tarifas está
estabelecido no contratado, como forma de manter o equilíbrio
econômico e financeiro do serviço e garantir transporte seguro e
de qualidade para os passageiros.

ESTÁ BOMBANDO!
 Paciente é
assassinado dentro
do Hospital Risoleta

Neves, em BH – Notícias

 Em nova foto,
Funkeira Tati Zaqui
aparece usando

somente sandálias

 SETE MORTOS em
acidentes nas
rodovias de SC

 G1 – Alunos
produzem biscoitos
para enviar

mensagem de paz em
Portão

 G1 – Duas pessoas
morrem e outras
duas ficam feridas

em acidente na TO-080

NOTÍCIAS RECENTES
G1 – Carro bate em poste e
duas mulheres ficam feridas
no bairro de Sussuarana
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