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Prefeita garante a menor passagem integrada de ônibus e cria a Hora Social
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Conforme a prefeita Luizianne Lins já havia garantido para a população, a tarifa de ônibus de
Fortaleza continuará sendo a menor do Brasil dentre as cidades com sistema integrado e de mesmo
porte.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)
pleiteava um aumento de 22%, o que elevaria a passagem para R$ 2,20, mas a prefeita determinou
o valor máximo de R$ 2,00 (sendo R$ 1,00 a meia), cerca de 11% menor do que o pedido pelos
empresários, que alegavam um aumento para cobrir custos decorrentes do reajuste salarial dos
trabalhadores do setor concedido em 2010.
Naquele ano, eles já pediam um reajuste da tarifa, mas não foram atendidos.
Já a Tarifa Social fica em R$ 1,40 a inteira e R$ 0,70 a meia, e a Tarifa da Linha Central (que tem
um preço diferenciado por funcionar apenas no Centro da cidade) permanece a mesma: R$ 0,40
inteira e R$ 0,20 a meia passagem.
Hora Social
Luizianne Lins também vai implementar uma importante novidade para os usuários de coletivos em
dias comuns, a Hora Social. Com a nova tarifa, nos horários chamados “entre pico” (de 9h às 10h e
de 15h às 16h), a passagem continuará em R$ 1,80 (inteira) e R$ 0,90 (meia) para os portadores de
vale-transporte eletrônico e de carteira de estudante carregada com créditos.
Com a criação da Hora Social, a Prefeitura de Fortaleza espera que a demanda de usuários se
distribua melhor ao longo do dia, o que deve contribuir para diminuir a lotação dos ônibus e vans e
melhorar o conforto dos passageiros.
O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (23), por Ademar Gondim, presidente da Empresa de
Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e por Elmano Freitas, coordenador municipal de
Participação Popular.
Os novos valores entrarão em vigor a partir de 6 de março.
Conquistas
Num feito inédito, desde a criação do Plano Real, o preço da passagem permaneceu congelado em
R$ 1,60 por mais de quatro anos, de 01 de dezembro de 2004 a 24 de maio de 2009.
Por conta do preço estabilizado, ampliou-se o acesso da população ao transporte público. A
Prefeitura também implantou a Tarifa Social, a Integração Temporal e a gratuidade nos ônibus para
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pessoas com deficiência.
Mais informações com a assessora de Comunicação da Etufor, Dely Sátiro, nos telefones
3452-9260
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