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Cidade
REGIÃO METROPOLITANA

A partir de hoje, quem utiliza os
ônibus de transporte intermuni-
cipaisentreaslocalidadesdaRe-
gião Metropolitana de Fortaleza
(RMF)vaiprecisarreservarmais
dinheiroparapagar apassagem.
As tarifas das linhas do Serviço
RegularMetropolitanodePassa-
geiros sofreram um ajuste mé-
dio de 10,83% em relação às
praticadas até então.

Com a implantação da nova
tabela tarifária, as transportado-
ras responsáveis pela prestação
do serviço que atende aos deslo-
camentos entre os municípios
daRegião Metropolitana de For-
taleza(RMF)aplicarãooaumen-
to aos usuários das linhas que
interligam a Capital a Caucaia,
Maracanaú, Maranguape, Eusé-
bio, Aquiraz, Pacatuba, Guaiu-
ba, Itaitinga, Horizonte, Paca-
jus, Chorozinho e São Gonçalo
do Amarante.

O reajuste partiu de decisão
doConselhodeCoordenaçãoAd-
ministrativa do Departamento
de Trânsito do Ceará (Detran-
CE)efoihomologadopelaAgên-
ciaReguladoradeServiçosPúbli-
cos Delegados do Ceará (Arce).

Passageiros
A situação causou desconforto
nospassageirosqueprecisamuti-
lizar os ônibus para ir e voltar
diariamente à Fortaleza. A estu-
dante Aline Florêncio, de 22
anos, por exemplo, mora em
Caucaia e já gasta cerca de
R$100 por mês com o transpor-

te, para comparecer todos os
dias à faculdade. Ao invés dos
R$2,55 habituais, ela precisará
agora desembolsar R$2,85 pe-
las passagens.

“Acho essa decisão muito ab-
surda. Já houve um aumento no
ano passado e o grande proble-
ma é que não há melhorias nos
ônibus. Não tem conforto, nem
segurança. Osônibus vivemsen-
do assaltados. Fora o impacto
que vai ter nas minhas despe-
sas”, reclama a estudante.

Aumento
Emdezembro de 2014 os ônibus
queintegramaredeintermunici-
pal afetada já tinham passado
por um aumento, de 5,8%. De
acordo com o Detran-CE, a atual
correção ocorre em função da
aplicação do reajuste ordinário
das tarifas, instrumento discipli-
nado nos contratos de permis-
são, cujo cálculo leva em conta a
atualização de preços dos insu-
mos desde o último reajuste.

No último dia 17, a Assem-
bleia Legislativa aprovou a cria-
ção do Bilhete Único Metropoli-
tano, que entra em vigor em ja-
neiro de 2016. Dessa forma, os
usuáriosquefazemcaminhosen-
tre a Região Metropolitana e a
Capital poderão fazer
integração com o transporte ur-
banodeFortaleza,pagandoape-
nasumapassagemporumperío-
do de até três horas, com direito
a duas integrações por dia.

Emalgunslocais,a
implantaçãodanova
tarifarepresentouum
acréscimodeR$1,00na
passagem

JOSÉ MARIA DE MELO

Aconteceunamanhãdestesába-
do (26), o velório do desembar-
gador aposentado José Maria de
Melo, na sede do Tribunal de
JustiçadoCeará(TJCE).Amissa
de corpo presente foi realizada
às 15h na capela Nossa Senhora
de Fátima, no próprio Tribunal,
Emseguida,às17h,foirealizado
o sepultamento, no Cemitério
Parque da Paz. Após dois meses
internado, o magistrado acabou
falecendonanoitedoúltimasex-
ta-feira(25), vítima de um cân-
cer no intestino. José Maria de
Melo tinha 79 anos, era viúvo e
deixou três filhos.

O desembargador, natural da
cidade de Groairas, na região
Norte do Estado, entre outras
funções,exerceuocargodevice-
presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará e Presidente
do Tribunal de Justiça do Ceará,
cargo que atuou até 1998. Tam-

bém foi fundador do Fórum Cló-
visBevilaqua,tendo osfórunsde
Itapipoca,Groairas,Aratuba,Fa-
rias Brito e Poranga, intitulados
de “Fórum Desembargador José
Maria de Melo”. Foi professor da
Universidade de Fortaleza (Uni-
for), Universidade Estadual do
Ceará (Uece) e Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC).

Para a Presidente do TJCE,
DesembargadoraIracemadoVa-
le, a magistratura do Estado está
em luto. “Ele foi um empreende-
dor, um administrador excelen-
te, um magistrado ímpar, um
amigo ”, relata.

Emocionado, o filho mais no-
vododesembargador,Francisco
Ximenes de Melo Neto, falou so-
bre o pai. “Ele sempre foi de dar
muito atenção à família. Ele tra-
balhava muito, mas depois da
morte da minha mãe a gente
ficou mais unido”.

ACRÉSCIMOReajustede10,83%de tarifas
deônibus entrahoje emvigor

Magistradoé
veladonoTJCE

Ciclofaixade lazer
ROTA.A ediçãode hoje faráa ligação doAterrinhoda
Praiade Iracema àcicloviada Av.Washington Soares.
Com8,4km deextensão,ocorrede 7h às13h

12
municípios, pelomenos,devem
sentiramudançanas tarifasde
ônibus.Oúltimoreajuste
aconteceuemdezembrode2014,
e representouaumentode5,8%

COsvaloresdas
tarifasvariam
agoraR$2,85a
R$10,20
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FériasnoEstoril
GRATUITO.Começahoje, às 17h,a programaçãoespecial
noEstoril, com Concerto paraBatutadoGrupo Panode
Rodae showsda Blues LabeleDona Zefinha

363745282

FONTE:  DETRAN/CE

Anel 1  16,52 km  Caucaia e Maracanaú.  R$ 2,55  R$ 2,85 

Anel 2  23,57 km  Maracanaú, Aquiraz e Eusébio.  R$ 3,20  R$ 3,55

Anel 3  29,71 km  Maranguape, Aquiraz, Caucaia, Itaitinga e Pacatuba.  R$ 4,35  R$ 4,80

Anel 4  33,40 km  Aquiraz, Caucaia, Guaiuba, Maranguape e Pacatuba.  R$ 5,75  R$ 6,35

Anel 5  45,53 km  Caucaia,Aquiraz, Horizonte, Itaitinga, Guaiuba, Pacatuba, Maracanaú, 

Pacajus e São Gonçalo.  R$ 6,65  R$ 7,35

Anel 6  71,27 km  Chorozinho, Maranguape e São Gonçalo.  R$ 9,20  R$ 10,20

TARIFA

VIGENTE

TARIFA

REAJUSTADA
ANEL EXTENSÃO LOCALIDADE

Variação de acordo com os anéis tarifários

REAJUSTE

RANNIERYMELO
Repórter

363684005

CMais informações
ODetrandisponibiliza informações
sobreoSistemadeTransporte
RodoviárioIntermunicipalde
Passageirospormeiodotelefone
0800.275.6768


