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Passagem de ônibus para Fortaleza deve ficar mais cara

Segundo informações, a passagem de ônibus intermunicipal de Fortaleza para
municípios da região vai ficar mais cara. Empresas que operam este serviço de
transporte no Ceará vão reajustar suas tarifas em 8.24%.

A alta está sendo homologado pela ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará.
Pela Expresso Guanabara, por exemplo, a passagem de Fortaleza a Sobral, em um ônibus
convencional, passará de R$ 25,10 para R$ 27,17; Fortaleza-Juazeiro do Norte, vai de R$
53,30 para R$57,70; Fortaleza-Iguatu, passará de R$ 43,55 para R$ 47,13.

O ônibus convencional da linha Fortaleza-Várzea Alegre tem o custo da passagem de R$
50,20. Já o ônibus executivo desta mesma linha custa atualmente R$ 60,00; sendo que o
preço do convencional também deve apresentar um certo aumento nos próximos dias.

O processo já passou pela coordenadoria Econômico-tarifária da Arce e está na
coordenadoria de Transportes para dar sequência à homologação. O coordenador
econômico-tarifário da Arce, Mário Monteiro, disse que a análise do reajuste teve início
há uma semana na agência.

 

Portal Mais Várzea Alegre

Escola do Mickey:
Instituição passa por um
processo de dedetização,
por conta da enfermidade
causada à cerca de trinta
crianças

Com 50 dias de Greve
mantidos, Servidores vão
mais uma vez a Câmara
dos vereadores

Passagem de ônibus para
Fortaleza deve ficar mais
cara

Recuperação da BR-230 em
Várzea Alegre finalmente é
iniciada

EM 2016: Salário mínimo
pode chegar a R$ 862

PRF e PRE registram 15
acidentes e uma morte nas
estradas cearenses

Prefeitura fecha as portas
e convoca reunião para
segunda

FENARTE capacita
radialistas em Várzea
Alegre

Mais de 130 prefeituras
aderem à paralisação, diz
Aprece.

38º ATAQUE: Homens
armados explodem agência
do Banco do Brasil em
Jaguaretama

Passagem intermunicipal
sobe 8,24% em agosto

Curso para Radialista e
Jornalista terá início nessa
quinta-feira(30) em Várzea
Alegre

CONDUTOR PERDE
CONTROLE DE VEÍCULO E
CAPOTA PRÓXIMO A
VÁRZEA ALEGRE.

0:00

http://webmail.fmvarzeaalegre.com/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/comunicadores/
http://fmvarzeaalegre.com/site/prf-e-pre-registram-15-acidentes-e-uma-morte-nas-estradas-cearenses/
http://fmvarzeaalegre.com/site/
http://fmvarzeaalegre.com/site/escola-do-mickey-instituicao-passa-por-um-processo-de-dedetizacao-por-conta-da-enfermidade-causada-a-cerca-de-trinta-criancas/
http://fmvarzeaalegre.com/site/prefeitura-fecha-as-portas-e-convoca-reuniao-para-segunda/
http://fmvarzeaalegre.com/site/em-2016-salario-minimo-pode-chegar-a-r-862/
http://fmvarzeaalegre.com/site/recuperacao-da-br-230-em-varzea-alegre-finalmente-e-iniciada/
http://fmvarzeaalegre.com/site/com-50-dias-de-greve-mantidos-servidores-vao-mais-uma-vez-a-camara-dos-vereadores/
http://fmvarzeaalegre.com/site/prefeituras-fecham-as-portas-em-protesto-nesta-sexta/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/especial-104/
http://fmvarzeaalegre.com/site/condutor-perde-controle-de-veiculo-e-capota-proximo-a-varzea-alegre/
http://fmvarzeaalegre.com/site/wp-content/uploads/2015/08/Guanabara-VA-Slide-180x160.png
http://fmvarzeaalegre.com/site/fenarte-capacita-radialistas-em-varzea-alegre/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/programacao/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/promocao-da-vez/
http://fmvarzeaalegre.com/site/contato/
http://fmvarzeaalegre.com/site/38o-ataque-homens-armados-explodem-agencia-do-banco-do-brasil-em-jaguaretama/
http://fmvarzeaalegre.com/site/passagem-de-onibus-para-fortaleza-deve-ficar-mais-cara/
http://fmvarzeaalegre.com/site/wp-admin
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/galeria/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/videos/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/noticias/
http://fmvarzeaalegre.com/site/curso-para-radialista-e-jornalista-tera-inicio-nessa-quinta-feira30-em-varzea-alegre/
http://fmvarzeaalegre.com/site/passagem-intermunicipal-sobe-824-em-agosto/
http://fmvarzeaalegre.com/site/category/aprova/

