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De volta da Cidade do Porto, Aristófanes Canamary já era 
visto, dia seguinte, no RioMar, cumprimentando empresário 
Edson Ventura, pela Medalha da Abolição.
Djacir Figueiredo introduz Martinho Rodrigues e Sarah Lúcia 
na Academia Cearense de Medicina, vinte horas do dia 25.
Francisco Nóbrega lança, segunda 21, na Clínica dos Obesos, 
da Rua Antônio Sales, “Coronelismo no Cariri”.
Laéria Viana, cujo marido Carlos Augusto já é imortal, 
é quem ocupará cadeira de Pedro Paulo Montenegro, na 
Cearense de Letras.
Fernando César Mesquita adverte, de Brasília, que, nem 
a Marinha, nem as entidades ambientais oficiais, detêm 
recursos para patrulhar as águas territoriais, assim, Brasil 
tem que aguentar o óleo alheio.
Anfitriola novembrina das Azuis será Nadja Parente, que foi 
primeira-dama da Federação das Indústrias antes de Tânia 
Macêdo, Ana Maria Studart e atual, Rosângela Cavalcante.

RAFAEL Leal, caçula do Sílvio, e Silvinha, de Sílvio  
e Vera Sílvia, no Ancoradouro. (By Evando)

BEM-VINDOS
Desembargador Zezé Câmara promove novos ingressos pro 
almoço da Escola Unidos do Natal.
Médico Aluysio Soriano, tributarista Ivan Lima Verde e 
advogados Evandro Pedro Pinto e Jefferson Quesado.

ENSEADA ESTREIA
Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, pela 
primeira vez no Iate.
Reginaldo Vasconcelos presidindo, Alana Girão e Paulo 
Ximenes na coordenação do III Sarau, sexta próxima.

FOLHINHA DE VISÃO
De acordo com o calendário do Sociedade Cearense, do 
qual verbete desde primeira edição, Dr. Valter Justa está 
acontecendo hoje com seu natalício.
Entre outras vantagens, o oftalmologista em questão é 
imortal da sua Academia.

BICOS DE PENA
Renan Braga agendando Ouro do 
Pergentino Holanda, 7 de 12, no 
Maranhão .... Apagando velinhas hoje, 
Nazaré Sales, preciosidade que Ceará 
foi buscar em Belém .... No Varandas, 
mediante tão procurada pepperoni da 
casa, Marcus Lage e Rodrigo Barroso, 
trineto do Barão de Camocim.

BON MOT
PINTO OS 
OBJETOS COMO 
OS PENSO, E NÃO 
COMO OS VEJO. 
(Picasso)

A mudança de entidade 
responsável pela gestão dos 
passes livres intermunici-
pais, que garantem passa-
gem de ônibus gratuita para 
pessoas com defi ciência e 
hemofílicos, está causando 
transtorno para quem preci-
sa renovar ou solicitar o do-
cumento pela primeira vez.

Após a entrada em vigor da 
lei estadual nº 16.710, de 21 de 
dezembro de 2018, a respon-
sabilidade pela emissão do 
passe intermunicipal passou 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) para a 
Agência Reguladora do Ceará 
(Arce).

José Jesuíno, que é cego, é 
uma das pessoas que enfren-
ta difi culdades para renovar 
o documento. “Fui renovar o 
passe no dia 12 de julho. O pra-
zo dado foi 12 de agosto mas, 
ao chegar lá, me disseram 

que o passe não havia sido li-
berado e que não tinha previ-
são, porque agora o serviço é 
prestado pela Arce. Entrei em 
contato com a agência, mas 
também não deram previsão 
de quando o novo passe vai ser 
liberado,” explica.

Hélio Henrique Holanda, 
coordenador do setor de 
transportes da Arce, afir-
ma que a transferência 
de dados entre os órgãos 
ainda está sendo reali-
zada e admite que alguns 
problemas podem acon-
tecer. “As pessoas acham 
que a transição ocorre do 
dia para a noite, mas não 
é assim. Muita informação 
ainda está com o Detran. A 
previsão é que alguns fun-
cionários do departamento 
venham à sede da Arce nos 
próximos dias para repas-
sar os detalhes finais so-
bre o passe livre,” afirmou. 
Segundo Hélio, a transição 
deverá ser concluída até 
janeiro de 2020.

ÔNIBUS intermunicipal  metropolitano 
no Terminal Rodoviário São Benedito, na 

avenida Domingos Olímpio

FCO FONTENELE

| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | Com lei sancionada em 
2018, responsabilidade pela emissão do documento passa 
a ser da Agência Reguladora do Ceará

Mudança causa atraso 
na emissão de passe 
livre intermunicipal

CARLOS VIANA
carlosviana@opovo.com.br

No entanto, mesmo com a 
transição efetuada, os postos 
do Detran no interior conti-
nuarão recebendo a documen-
tação dos interessados em 
renovar ou solicitar a gratui-
dade intermunicipal. “A Arce 
será responsável pela análise 
dos documentos e liberação 
dos passes, mas os interessa-
dos ainda poderão entregar a 
documentação nos mesmos 
locais, como Vapt Vupt e Sin-
diônibus para quem mora em 
Fortaleza ou região metropo-
litana e postos do Detran para 
quem está no interior do Esta-
do”, adianta.

Para as pessoas que já so-
licitaram o documento ou sua 
renovação, mas estão encon-
trando problemas para rece-
bê-lo, a orientação é entrar 
em contato com a Arce pelo 
site, informando a situação. 
“Muitas vezes falta algum do-
cumento ser entregue ou tem 
ruído durante o processo. 
Quem estiver com algum pro-
blema pode nos procurar que 
tentaremos solucionar todos 
os casos,” conclui Hélio.

O passe livre intermunici-
pal é concedido a pessoas com 
defi ciência e hemofílicos que 
tenham renda per capita de 
até 25% do salário mínimo (R$ 
249,50 em 2019).

Para solicitar o passe livre 
intermunicipal, o interessado 
deverá preencher formulário 
disponível no site da Arce. Em 
seguida, deverá dirigir-se a 
um dos locais indicados como 
postos do Detran para mora-
dores do interior ou postos 
do Vapt Vupt para residen-
tes em Fortaleza, portando 
formulário de requerimento 
do passe livre, fornecido no 
site da Arce, além de docu-
mentos pessoais como CPF, 
RG e comprovantes de renda 
e residência. Também é ne-
cessário um laudo médico, 
comprovando que o solicitan-
te é pessoa com defi ciência ou 
hemofílico. A previsão é que 
o documento esteja pronto 
dentro de 30 dias.

Desde 2017, quando a lei 
que institui a gratuidade 
para o transporte intermu-
nicipal a pessoas com de-
ficiência e hemofílicos foi 
sancionada pelo governador 
Camilo Santana, já foram 
realizados 3.414 cadastros.

IDOSOS
Os maiores 
de 65 anos 
também têm 
direito ao 
passe livre 
nos ônibus 
metropoli- 
tanos, sem 
limite de 
assentos 
por viagem. 
Nos ônibus 
interurbanos, 
estão 
disponíveis 
dois assentos 
gratuitos para 
idosos. 

�


