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Rodoviários em
estado de greve
movimento, que pode começar quarta, terá catraca livre

A mesa de negociação en-
tre o Sindicato das Em-
presas de Transportes 

de Passageiros (Setransbel) e 
o Sindicato dos Rodoviários de 
Marituba e Ananindeua (Sin-
tram) voltará a ser realizada 
amanhã, dia 17, para discutir 
a data-base da categoria. A 
primeira reunião, ocorrida na 
última sexta-feira, acabou sem 
consenso. A proposta dos ro-
doviários que quer a regulação 
da carga horária de trabalho, 
aumento do ticket alimenta-
ção para R$ 700 e aumento sa-
larial de 10% foi recusada pelo 
Setransbel. Uma assembleia 
dos rodoviários para decidir o 
estado de greve está agendada 
para às 9 horas de hoje, na Ân-
cora Clube, no bairro de Águas 
Lindas, em Ananindeua. Caso 
não haja acordo, a categoria 
deverá deflagrar greve já na 

quarta-feira, dia 18. 
De acordo com os rodoviá-

rios, neste ano durante a greve 
será implantado o sistema de 
“catraca livre” nos ônibus de 
Ananindeua, ou seja, os ônibus 
irão circular e os passageiros 
não precisarão pagar a passa-
gem. Segundo o presidente do 
Sintram, Huelem Ferreira, esta 
será a primeira vez que a ca-
tegoria realizará uma ação de 
“catraca livre”. “Toda vez que 
declaramos greve o Ministério 
Público e os desembargadores 
mandam 80% da frota sair das 
garagens para não prejudicar a 
população. O  movimento não 
é só de melhorias para os traba-
lhadores, mas para a população 
também. Não temos retorno da 
tarifa em nada. Com isso fica-
mos de mãos atadas”, avaliou. A 
nova forma de movimento pre-
tende gerar apoio da população 

e impedir as ações judiciais que 
atrapalham o movimento.

“A população sofreu um 
aumento absurdo e isso não é 
repassado. As empresas não co-
locam condições melhores para 
os funcionários e para a popula-
ção. Se uma parte não vai traba-
lhar na greve, a Justiça determi-
nada multa de R$ 100 mil para o 
sindicato, o que a gente não tem 
condições de pagar”, comple-
mentou. 

Os rodoviários querem o re-
torno da jornada de trabalho 
para 6h20 em que esteja incluído 
o intervalo de uma hora. Atual-
mente, a jornada é de 7h20 com 
mais uma hora de intervalo, o 
que contabiliza 8h20 de jornada. 
Eles reclamam também das con-
dições dos veículos e dos espaços 
em que ficam nos finais de linhas. 
Outra reivindicação é maior segu-
rança aos trabalhadores

SINTRAM

A Celpa começa hoje a se-
mana de negociação com 
oportunidades para os clientes 
que possuem débitos com a 
concessionária e foram convo-
cados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará (TJ-PA). O 
Projeto Negociar irá até a pró-
xima sexta-feira, dia 20, no au-
ditório da Faculdade Metropo-
litana da Amazônia (Famaz), 
localizada na avenida Viscon-
de de Souza Franco, com en-
trada pela travessa Quintino 
Bocaíuva. 

A ação visa o atendimento 
de clientes com pendências 
financeiras e proporcionar ne-
gociações com condições mais 
flexíveis de pagamento e será 
destinada para 150 consumi-
dores que foram convocados 
por meio de carta convite en-
caminhada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado. A expecta-
tiva da distribuidora é buscar 
soluções rápidas e adequadas 
aos perfis de cada um de seus 
consumidores, evitando, deste 
modo, que os casos se tornem 
demandas judiciais.

O horário dos atendimentos 
é de 8h às 18h.

Celpa dá início 
à semana de 
negociação 
de débitos

O transporte alternativo in-
termunicipal de passageiros 
está regulamentado no Pará. A 
nova legislação entrou em vigor 
no último sábado (14), após ceri-
mônia no ginásio Loyola Passa-
rinho, em Castanhal, nordeste 
do Pará. O governador Simão Ja-
tene participou do ato de assina-
tura da lei, que também contou 
com a presença do diretor geral 
da Agência de Regulação e Con-
trole de Serviços Públicos do 
Pará (Arcon-PA), Bruno Guedes 
e outras autoridades e represen-
tantes dos motoristas autoriza-
dos. A partir da regulamentação, 
foi ampliada a capacidade dos 
veículos de 21 lugares para até 
28 passageiros. Outra inovação 
trazida pela lei é a idade de uti-
lização dos veículos, que passou 
de cinco para sete anos.

As melhorias devem garantir 
bem-estar e segurança aos  ro-
doviários e usuários, que depen-
dem diretamente do transporte 
alternativo. O governador Simão 
Jatene disse que a assinatura 
visa regularizar o transporte al-
ternativo, assim como permitir 
que cada vez mais se ofereça um 
melhor serviço à sociedade. 

Transporte 
alternativo 
intermunicipal 
regulamentado
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

TOMADA DE PREÇOS No TP.2018.007.PMA.SESAN
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN/Prefeitura Municipal de 
Ananindeua - PMA.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ARTERIAL 5B COM TRAV. 
WE – 83 – CIDADE NOCA VI, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
Data da Abertura: 04 de maio de 2018.
Hora da Abertura: 10h00mm (Hora Local)
Local da Abertura: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA, situada à Avenida Magalhães Barata no 1515 (Rodovia 
BR 316, Km 08), Centro, Município de Ananindeua/Pará. Edital e Informações: Das 08h00mm às 
14h00mm, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação/PMA, situada no mesmo 
endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante gravação 
em CD virgem, fornecido pelo interessado que se identificar.

Ananindeua/PA, 16 de abril de 2018.
Jorge Luiz Tabosa Falcão

Presidente em exercício da CPL/PMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

TOMADA DE PREÇOS No TP.2018.006.PMA.SESAN
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN/Prefeitura 
Municipal de Ananindeua- PMA.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VIÁRIOS DA PASSAGEM SANTA INÊS, 
PASSAGEM TUPY, PASSAGEM CURUÇÁ E PASSAGEM JOÃO BATISTA, NO BAIRRO 
DO ATALAIA, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
Data da Abertura: 03 de maio de 2018.
Hora da Abertura: 10h00mm (Hora Local)
Local da Abertura: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da na Sede da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA, situada à Avenida 
Magalhães Barata no 1515 (Rodovia BR 316, Km 08), Centro, Município de 
Ananindeua/Pará. Edital e Informações: Das 08h00mm às 14h00mm, na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação/PMA, situada no mesmo endereço 
supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante 
gravação em CD virgem, fornecido pelo interessado que se identificar.

Ananindeua/PA, 16 de abril de 2018.
Jorge Luiz Tabosa Falcão

Presidente em exercício da CPL/PMA


