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Passagens de ônibus e vans do
transporte rodoviário terão
reajuste a partir de 1º de agosto

 Matéria       a day ago      No comments

O

valor das passagens de ônibus e vans que fazem o
transporte rodoviário intermunicipal no Ceará irão sofrer
um reajuste de 8,24% a partir deste sábado (1º de agosto).
O índice foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) e pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

A medida não altera o valor das passagens dos ônibus e das
vans que fazem as linhas urbanas dos municípios da Região
Metropolitana, mas somente das linhas que interligam as
sedes municipais entre os municípios e a Capital.

Pela Expresso Guanabara, por exemplo, a passagem de

Fortaleza a Sobral, em um ônibus convencional, passará de
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Juazeiro do Norte: Manel D’ Jardim troca o vício
das drogas ...

Obras de transposição do Rio São Francisco
avançam no CE

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 7,5
milhões; confira a...

Concursos ofertam 2.418 vagas

R$ 25,10 para R$ 27,17; Fortaleza-Juzaeiro do Norte, vai

de R$ 53,30 para R$57,70; Fortaleza-Iguatu, passará de R$

43,55 para R$ 47,13.

De acordo com o Detran, 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.
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