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Sindicato se reúne com Coordenador da Regional
de Polícia do Interior para acompanhar inquérito

que apura a morte de trabalhadora na SBM

Quase três meses
após o crime ocorrido
dentro da empresa
SBM, a morte da traba-
lhadora Maria Apareci-
da Rosalina Miranda
continua sendo um mis-
tério para a sociedade
e os trabalhadores de
toda região.

A dificuldade da po-
líca é a falta de infor-
mações para elucidar o
crime, o que é muito pe-
rigoso, pois podemos ter
um assassino solto den-

tro da empresa.
Para ajudar na bus-

ca de informações o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos Rena-
to Soares Ramos se reu-
niu, na terça-feira, dia
29, com o delegado de
Polícia Civil Dr.Paulo
Passos, Coordenador
da 9ª CRPI. O Sr. An-
tônio Miranda, pai da
trabalhadora, que fez
um apelo.  "A dor que
sinto é muito grande.
Agradeço ao Sindicato

dos Metalúrgicos pela aju-
da e peço a todos que
ajudem nas investigações,
qualquer informação é
muito importante".

O delegado Dr. Pau-
lo Passos  e o presidente
do Sindicato fazem o
apelo a todos os traba-
lhadores para que de-
nunciem. "Se alguém
presenciou ou sabe de
alguma coisa, pedimos
que denunciem, para
que esse criminoso não
cometa a mesma atro-
cidade com outro tra-
balhador”.

É inadmissível que o
trabalhador vá para seu
local de trabalho e per-
ca a vida no interior da
empresa. Entendemos
que quando o trabalha-
dor está no horário de
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trabalho, exercendo
suas funções sua integri-
dade deve ser garanti-
da, tanto em relação a
acidentes de trabalho
como também a situa-
ções como esta.

O Departamento ju-
rídico da entidade está
a disposição da família
para prestar ajuda.

Um crime como este
não deve cair no es-
quecimento e deve ser-
vir de exemplo a todas
as empresas para que
invistam em segurança
para proteger seus tra-
balhadores.

Os trabalhadores po-
dem ligar para o disque
denúncia da polícia ou
para o sindicato nos te-
lefones: 2102283321022833210228332102283321022833
ou 21022803.ou 21022803.ou 21022803.ou 21022803.ou 21022803.

Disque denúncia: (21) 22531177 ou
(24) 33999005 - 33999004  - Sigilo absoluto.


