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Passagem de ônibus intermunicipal �cará mais cara 13,62% a partir
desta quinta-feira

            COMPARTILHE

A partir desta quinta-feira, a passagem dos

ônibus interurbanos vai sofrer reajuste de

13,62%. A informação é do Departamento

Estadual de Trânsito (Detran), adiantando

que esse aumento não vale para ônibus

que circulam na Região Metropolitana de

Fortaleza.

O reajuste, autorizado pela Agência

Reguladora dos Serviços Públicos Delegados

do Ceará (Arce), valerá para ônibus que circulam pelo Cariri, Região Norte, Maciço de Baturité, Sertão Central,

Centro Sul, Inhamuns, Vale Jaguaribano, Litoral Oeste, atendidos pela expresso Guanabara, São Benedito, Princesa

dos Inhamuns, Via Metro e Fretcare.
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