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Duas mortes na empresa SBM
em menos de uma semana

Lamentavelmente, ontem,
na aciaria da empresa SBM,
ocorreu um acidente fatal com
o trabalhador Sérgio Gomes da
Silva, 49 anos, mecânico, fun-
cionário da empresa EASE En-
genharia, há 6 anos. O aciden-
te ocorreu durante a montagem
de um suporte (cantoneira de
duas polegada) para tubulação.

Os companheiros que esta-
vam trabalhando disseram que
ele estava sozinho em um an-
daime de, aproximadamente,
quatro metros de altura. E não
se sabe a causa do acidente
que levou a sua morte. A perí-
cia da Polícia Civil, que esteve
no local, junto com o presiden-
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te do sindicato, Renato Soares,
e o diretor de organização do
sindicato, Almir Paulino, está
apurando o caso e, em breve,
apresentará um laudo que es-
tará esclarecendo a causa da
morte do trabalhador, que pode
ter sido natural ou uma falha na
segurança.

Renato Soares, que é eletri-
cista e foi Cipista na CSN, co-
nhece bem a necessidade de se
respeitar as normas de seguran-
ça por parte das empresas, e
comenta �é muito triste ver um
trabalhador, com esposa e fi-
lhos, sair de casa para traba-
lhar e não retornar�.

A empresa, baseada na NR5,

já convocou uma reunião extra-
ordinária com a Comissão In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) para discutir o caso.

Aliás, ainda esta semana,
ocorreu outro caso de acidente
na empresa. Foi encontrado o
corpo da trabalhadora Maria
Aparecida Rosalina Miranda, 22
anos, que também ainda não se
sabe a causa da morte. Ela era
funcionária da empresa Sapore
e estava trabalhando nas ins-
talações da empresa.

O Sindicato vai aguardar os
dois laudos da Polícia Civil e
acompanhar a apuração dos fa-
tos. E dará o suporte necessá-
rio à família.
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