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As passagens dos ônibus intermunicipais no Ceará amanheceram mais caras nesta quinta-feira (3).  O reajuste de
13,62% foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce). De acordo
com a decisão da agência, �cam fora dessa atualização as linhas de ônibus que operam na Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF).

Os contratos �rmados entre as empresas operadoras e o Governo do Estado do Ceará preveem a correção anual das
tarifas em duas modalidades: reajuste, em que que consideram os índices in�acionários, ou revisão, no caso em que
afere todos os insumos e parâmetros técnicos que repercutem nos custos da prestação do serviço.

Em agosto deste ano, o coordenador de transportes do Detran – órgão que avalia a necessidade de aumento nas taxas
– Joaquim Rolim, explicou durante entrevista a Rede Jangadeiro que os reajustes no valor das passagens dos ônibus
intermunicipais são previstos em contrato, mas que a porcentagem de aumento é de�nida com base nos índices de
in�ação do ano e no aumento do preço dos combustíveis.

“Esse reajuste é feito de acordo com o previsto no contrato baseado na variação de índice in�acionário, os grandes
índices considerados são IPCA e outro que acompanha a in�ação. São ponderados em função do aumento do diesel e
da in�ação”, destacou Rolim.

Mais Populares

Comportamento

Mensagem
quente!

Entretenimento

Os memes
brasileiros que
fazem sucesso

no exterior
Hypeando

Fotógrafos para
�car de olho –
Igor Grazianno
Comportamento

4 expressões que
os homens
fazem durante o

orgasmo!
Comportamento

6 tipos de sexo
que deixam os
homens malucos!
Cultura

Aplicativos para
transformar fotos
em obras de arte
Comportamento

Faça Você
Mesmo – Adega
de Pallets
Novidades

Já imaginou
malhar pelado?

0

 

0

 

0

 

 

INÍCIO ACONTECE COMPORTAMENTO MODA CULTURA ENTRETENIMENTO HYPEANDO

COMPRINHAS

http://www.patiohype.com.br/
http://www.app-collect.com/
http://www.patiohype.com.br/author/patio-hype/
http://www.patiohype.com.br/wp-content/uploads/2016/11/passagens-dos-%C3%B4nibus-intermunicipais-1.jpg
http://www.patiohype.com.br/mensagem-quente/
http://www.patiohype.com.br/category/comportamento/
http://www.patiohype.com.br/mensagem-quente/
http://www.patiohype.com.br/os-memes-brasileiros-que-fazem-sucesso-no-exterior/
http://www.patiohype.com.br/category/entrenimento_2/
http://www.patiohype.com.br/os-memes-brasileiros-que-fazem-sucesso-no-exterior/
http://www.patiohype.com.br/fotografos-para-ficar-de-olho-igor-grazianno/
http://www.patiohype.com.br/category/hypeando/
http://www.patiohype.com.br/fotografos-para-ficar-de-olho-igor-grazianno/
http://www.patiohype.com.br/4-expressoes-que-os-homens-fazem-durante-o-orgasmo/
http://www.patiohype.com.br/category/comportamento/
http://www.patiohype.com.br/4-expressoes-que-os-homens-fazem-durante-o-orgasmo/
http://www.patiohype.com.br/6-tipos-de-sexo-que-deixam-os-homens-malucos/
http://www.patiohype.com.br/category/comportamento/
http://www.patiohype.com.br/6-tipos-de-sexo-que-deixam-os-homens-malucos/
http://www.patiohype.com.br/aplicativos-para-transformar-fotos-em-obras-de-arte/
http://www.patiohype.com.br/category/cultura_2/
http://www.patiohype.com.br/aplicativos-para-transformar-fotos-em-obras-de-arte/
http://www.patiohype.com.br/faca-voce-mesmo-adega-de-pallets/
http://www.patiohype.com.br/category/comportamento/
http://www.patiohype.com.br/faca-voce-mesmo-adega-de-pallets/
http://www.patiohype.com.br/ja-imaginou-malhar-pelado/
http://www.patiohype.com.br/category/novidades-comportamento_2/
http://www.patiohype.com.br/ja-imaginou-malhar-pelado/
http://www.patiohype.com.br/show-the-beatles-para-criancas-no-tja/
http://www.patiohype.com.br/programa-cidade-sustentavel-e-analisado-na/
http://www.patiohype.com.br/
http://www.patiohype.com.br/acontece/
http://www.patiohype.com.br/comportamento/
http://www.patiohype.com.br/moda/
http://www.patiohype.com.br/cultura/
http://www.patiohype.com.br/entretenimento/
http://www.patiohype.com.br/hypeando/
http://www.patiohype.com.br/comprinhas/


03/11/2016 Passagem de ônibus intermunicipal amanhece mais cara nesta quinta-feira - Pátio HypePátio Hype

http://www.patiohype.com.br/passagem-de-onibus-intermunicipal-amanhece-mais-cara-nesta-quinta-feira/ 2/3

A atualização dos valores das passagens dos ônibus intermunicipais  vigorará nas Regiões Norte, Cariri, Centro-Sul,
Inhamuns, Sertão Central, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Litoral Leste, atendidos pelas empresas
Expresso Guanabara, Via Metro, Princesa dos Inhamuns, Fretcar e São Benedito.

O Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é regulado pela Arce e gerido e �scalizado pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). As duas instituições disponibilizam canais de ouvidoria para
receber reclamações e prestar informações aos milhares de passageiros que diariamente utilizam o sistema.

Fotos: Reprodução. 

Posts Relacionados

Programa Cidade
Sustentável é
analisado na Câmara
Municipal de
Fortaleza



Abertas inscrições
para seleção de
Residência
Odontológica do IJF



HIV – Projeto quer
incluir “Dezembro
Vermelho” no
calendário de
Fortaleza para
enfrentamento ao
vírus



Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário

Curta nossa Página no
Facebook

12 amigos curtiram isso

Pátio Hype
8.739 curtidas

Curtir Página Fale conosco

Ler mais

Ler mais

Ler mais

novembro 3, 2016 novembro 3, 2016 novembro 3, 2016

 

http://www.patiohype.com.br/wp-content/uploads/2016/11/passagens-dos-%C3%B4nibus-intermunicipais-2.jpg
http://www.patiohype.com.br/programa-cidade-sustentavel-e-analisado-na/
http://www.patiohype.com.br/programa-cidade-sustentavel-e-analisado-na/
http://www.patiohype.com.br/programa-cidade-sustentavel-e-analisado-na/
http://www.patiohype.com.br/abertas-inscricoes-para-selecao-de-residencia-odontologica-do-ijf/
http://www.patiohype.com.br/abertas-inscricoes-para-selecao-de-residencia-odontologica-do-ijf/
http://www.patiohype.com.br/abertas-inscricoes-para-selecao-de-residencia-odontologica-do-ijf/
http://www.patiohype.com.br/hiv-projeto-quer-incluir-dezembro-vermelho-no-calendario-de-fortaleza-para-enfrentamento-ao-virus/
http://www.patiohype.com.br/hiv-projeto-quer-incluir-dezembro-vermelho-no-calendario-de-fortaleza-para-enfrentamento-ao-virus/
http://www.patiohype.com.br/hiv-projeto-quer-incluir-dezembro-vermelho-no-calendario-de-fortaleza-para-enfrentamento-ao-virus/
https://www.facebook.com/iara.jean
https://www.facebook.com/placidolima87
https://www.facebook.com/elyanoveras
https://www.facebook.com/firmianoalves
https://www.facebook.com/mateus7lm
https://www.facebook.com/ana.macabu
https://www.facebook.com/patiohype/
https://www.facebook.com/patiohype/
https://www.facebook.com/patiohype/
http://www.patiohype.com.br/show-the-beatles-para-criancas-no-tja/
http://www.patiohype.com.br/programa-cidade-sustentavel-e-analisado-na/

