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O lixo toma conta da feira 
do Barreiro, no bairro 
da Sacramenta. Sem des-

pejo correto e coleta deficiente, 
a área se torna insalubre para 
feirantes e consumidores. Ele-
trodomésticos, caroços de açaí, 
restos de frutas e verduras são 
jogados diariamente na calça-
da, avançando pelo meio-fio. 

O risco de acidente é grande 
porque o monturo quase sem-
pre ultrapassa a faixa da ciclovia, 
fazendo com que os ciclistas des-
viem para as faixas de carro da 
avenida Pedro Álvares Cabral, já 
próximo ao canal do Barreiro. 

O feirante Wilson Tavares 
Farias vende abacaxi há mais 
de dez anos no local. Segundo 
ele, a coleta de lixo está irregular 
no local. “Tem semana que passa 
direto. Tem dias que tiram, mas 
sempre fica resto. A prefeitura 
passa às duas da tarde e depois 
fica sujo de novo. Pra mim, a 
população também tem cul-
pa”, reconhece o feirante. 

Para o aposentado José Zadir, 
de 80 anos, a culpa não é só dos 

moradores. Ele, que vai todos os 
dias à feira do Barreiro, conta que 
sempre encontra lixo amontoa-
do e que a Secretaria Municipal 
de Saneamento (Sesan) não faz a 
parte dela, mas admite que falta 
mais conscientização dos mora-
dores do local. “Eles (Prefeitura 
de Belém) não tiram e, quando 
tiram, os próprios moradores 
ainda colocam o entulho”, recla-
mou o aposentado. 

De acordo informações da 
Prefeitura de Belém, a coleta no 
local é feita todas as tardes, após 
o fechamento da maioria das 
barracas da feira. No entanto, no 
local existe um ponto de descar-
te de entulho que é recolhido por 
outra equipe utilizando caçam-
ba e trator com pá carregadeira. 

O funcionário da Associa-
ção de Recicladores de Águas 
Lindas (Aral), Neto Monteiro, 
coleta material reciclável na 
feira. No seu carrinho, recolhe 
latas vazias, garrafas pet, ferro, 
jornal, papelão, fio velho, entre 
outros. “A gente levava tudo 
para a cooperativa que era lá 

do Aurá, mas agora está aqui 
no Barreiro”, contou.

Em nota, a Prefeitura Belém 
afirmou que a Sesan mantém 
um cronograma de coleta de 
lixo domiciliar e de entulho em 
ruas e canais. De maneira geral, 

a coleta é realizada três vezes 
por semana. Em feiras e merca-
dos, é feita diariamente, assim 
como na área central e comer-
cial da cidade. Com este serviço, 
a prefeitura informou ainda que 
recolhe, por dia, mais de 1.000 

toneladas de lixo domiciliar e 
600 toneladas de entulho. A re-
portagem percorreu outras fei-
ras e constatou que a coleta está 
sendo feita regularmente, como 
nos bairros do Guamá, Jurunas, 
Pedreira e Marco.

Lixo toma conta de feira
monturo avança pelo meio-fio e torna área na sacramenta insalubre para feirantes e consumidores

Barreiro 

  Sem despejo correto e coleta deficiente, lixo se acumula na feira do Barreiro e invade até da ciclovia
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O lixo e entulho próximo a 
canais de Belém são um pro-
blema crônico enfrentado por 
moradores dessas áreas. A 
vendedora Érica Castro recla-
ma que ao lado do canal da 
Mundurucus com a rua Teófilo 
Conduru são jogados lixo e en-
tulho, todos os dias, inclusive 
para dentro do canal. 

“A gente até planta árvores 
aqui nas margens do canal 

para que as pessoas não jo-
guem lixo”, contou Érica, que 
pede mais presença da prefei-
tura do local. Segundo a Sesan, 
a coleta é realizada três vezes 
por semana. 

Os moradores e feirantes pe-
dem ainda que a prefeitura de 
Belém intensifique a conscien-
tização em relação ao descarte 
irregular de lixo e entulho. 

A Secretaria Municipal de 

Saneamento (Sesan) infor-
mou que as equipes de edu-
cação ambiental estão atu-
ando nas comunidades com 
orientação sobre horários e 
procedimentos para o des-
carte correto do lixo. “Obe-
decer aos horários da coleta e 
acondicionar o lixo de forma 
correta favorece para a manu-
tenção da limpeza do espaço 
público”, orienta a Sesan. 

entulho perto de canais é alvo de reclamações

  Neto recolhe material reciclável

 c
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  Feirante Wilson: coleta irregular 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS TRT8 Nº 007/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de
reforma nas instalações de bombeamento de água, SPDA, sistemas de combate,
detecção alarme contra incêndio e elaboração de "As Built" do Fórum Trabalhista de
Macapá, conforme documentos elaborados pela Divisão de Manutenção e Instalações
Prediais de Obras e Projetos de Engenharia - DIMOP, especificações, condições e prazos
definidos no Edital e Anexos. I - HABILITAÇÃO PRÉVIA. LOCAL: Edifício sede do TRT
da 8ª Região, à Trav. Dom Pedro I, nº 746, Térreo, Setor de Protocolo, Belém/PA; DIA: até
dia 10/09/2018. HORARIO: das 8 às 18 horas. II  - RECEBIMENTO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS. LOCAL:
Coordenadoria de Licitações e Contratos (COLIC), à Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº
429, 3º andar, Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP 66.050-110. DIA: 13/09/2018. HORARIO:
09:00 (Nove horas) Horário de Belém. 1. Se no dia supracitado não houver expediente,
o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Preços
serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da
8ª Região que se seguir. 2. O Edital da presente Tomada de Preços poderá ser obtido: a)
No Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, endereço eletrônico: https://
www.trt8.jus.br/transparencia/contaspublicas/licitacoes; b) na Coordenadoria de Licitações
e Contratos (COLIC), à Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 429, 3º andar, Belém/PA,
Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP 66.050-110, no horário de 8h00 as 15h00. 2.1. Para
obtenção do edital na forma da alínea “b” deste item, o licitante deverá apresentar
unidade de armazenamento portátil de arquivos eletrônicos com capacidade de
armazenamento livre, apropriada para gravação do Edital e Anexos, em formato eletrônico.
III – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. 1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas
a respeito deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser
efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil
que anteceder a data estabelecida no preâmbulo do Edital para a reunião de recebimento
e abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preços, procurando a Comissão
de Licitações, na Coordenadoria de Licitações e Contratos deste Tribunal (endereço
acima), no horário de 8:00 às 15:00h, endereço eletrônico: cpl@trt8.jus.br. 2. A resposta
da Comissão Permanente de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado será
divulgada mediante publicação de nota no Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região, no endereço www.trt8.jus.br - TRANSPARÊNCIA - CONTAS PÚBLICAS -
LICITAÇÕES, cabendo aos interessados acessá-la. Belém (PA), 23 de Agosto 2018.
MÁRCIO CLEDSON FERNANDES - Presidente da Comissão de Licitações/TRT8ª


