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Passagens de ônibus intermunicipais têm aumento de 13,62%
nesta quinta
Você está em: Home (http://aprece.org.br) - Notícias (http://aprece.org.br/noticias) - Passagens de ônibus intermunicipais têm

aumento de 13,62% nesta quinta

A partir desta quinta-feira (3), as linhas de ônibus intermunicipais do Ceará tem um reajuste de

13,62%. Segundo o Detran-CE, o reajuste não afetará as linhas de ônibus que operam na Região

Metropolitana de Fortaleza.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) autorizou a

medida, a�rmando que a mesma está prevista nos contratos entre as empresas de ônibus o

Governo do Estado, que preveem a correção anual das tarifas.
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Serão afetadas linhas intermunicipais que atuam nas regiões Norte, Cariri, Centro-Sul, Inhamuns,

Sertão Central, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Litoral Leste. Operam nestes locias

as empresas Expresso Guanabara, Via Metro, Princesa dos Inhamuns, Fretcar e São Benedito.
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