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Sindiônibus realiza encontro institucional com
Conselheiros da ARCE

Posted on 24/03/17 by Juliana de Paula

Conselheiros da ARCE (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
do Estado do Ceará) realizaram uma visita ao Sindiônibus, nesta sexta-feira
(24), com o objetivo conhecer a estrutura e procedimentos da entidade,
incluindo Bilhetagem Eletrônica, e discutir um aperfeiçoamento dos
relatórios operacionais das empresas de ônibus metropolitanas.

Além do presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, e dos conselheiros da
Arce, Hélio Winston Leitão (presidente), Fernando Franco e Jardson Cruz,
estiveram presentes o Coordenador de Transportes da Arce, Filipe Rangel,
os Diretores do Sindiônibus, André Eskinazi e Dalton Freitas Guimarães, e
os Superintendes do Sindiônibus Paulo César Vieira e Pessoa Neto.

Na ocasião, a equipe reuniu dados para elaborar o Relatório de Estatísticas
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Os comentários estão desativados.

Na ocasião, a equipe reuniu dados para elaborar o Relatório de Estatísticas
Operacionais – REO. Dimas Barreira, respondendo á indagação de Hélio
Leitão, adiantou detalhes sobre a riqueza e avanço do sistema de
tecnologia da entidade e também sobre a infraestrutura da sede.

Ainda por ocasião da visita ao Sindiônibus, Filipe Rangel, coordenador de
transporte da Agência Reguladora fez questão de lembrar que, já na
semana passada, uma equipe do setor esteve na sede do sindicato em
visita técnica.

Destaque Notícias tags: Bilhetagem Eletrônica / institucional / sistema
metropolitano / tecnologia
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