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Passagens de ônibus e vans sofrem reajuste de
quase 9% no Cariri
 ago 03, 2015  0 Comments

Transportes intermunicipal sofre aumento no preço das
passagens.

A  Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos  Delegados  do  Estado  do  Ceará  (Arce)  e  pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (DetranCE) aprovaram aumento nas passagens de
ônibus e vans que fazem o transporte intermunicipal entre as cidades de Juazeiro do Norte, Crato,
Barbalha e Missão Velha, no cariri cearense.

O aumento de 8,24% passa a valer a partir desta segundafeira (03). Com o reajuste, os valores
praticados  entre  Juazeiro/Crato  e  Juazeiro/Barbalha  pela  empresa  ViaMetro  serão  de  R$  1,90
(meia R$ 0,90). 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.

De  acordo  com  a  licitação  ganha  em  2009,  a  correção  inflacionária  no  valor  das  tarifas  está
estabelecido em contrato, como “forma de manter o equilíbrio econômico e financeiro do serviço e
garantir transporte seguro e de qualidade para os passageiros”.
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