
Sede Cachoeiro - (28) 3521-1244 Sede Cachoeiro - (28) 3521-1244 
Jornalista: Júnior Eler (MTB 01758/ES) Jornalista: Júnior Eler (MTB 01758/ES) 
11 de novembro/2021 - Edição nº 1911 de novembro/2021 - Edição nº 19

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração, Beneficiamento e Comércio de Jornal do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração, Beneficiamento e Comércio de 
Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo - Número 82 - Filiado à CNTSM, CUT e FETRACONMAGMármore, Granito e Calcário do Espírito Santo - Número 82 - Filiado à CNTSM, CUT e FETRACONMAG

O MARRETEIROO MARRETEIRO

QUEM VAI TRABALHAR PARA 
GANHAR A VIDA, NÃO PODE PERDÊ-
LA TRABALHANDO: Esmagamentos, 
choques, uso de explosivos, quedas, 
equipamentos que se soltam... essas e 
muitas outras, são causas frequentes 
de mortes de trabalhadores no Setor 
de Rochas do Estado. E quando não 
matam, os acidentes mutilam ou deixam 
sequelas para a vida inteira.

Somente neste ano de 2021 já são 
15 os acidentes fatais. Estamos no 
mês de novembro e já superaram as 12 
mortes registradas no ano passado. De 
Norte a Sul do Estado, as famílias nunca 
têm certeza se seus entes queridos, que 
saíram para trabalhar, vão voltar vivos. 

A vítima mais recente foi Thiago 
Vieira Pacanhã, que morreu esmagado 
após ser atingido por duas rochas de 
granito em uma pedreira, no dia 19 de 
outubro, em Itaperuna, zona rural de 

Barra de São Francisco. E ele só tinha 
22 anos.

SOCORRO!
O Sindimármore já fez inúmeras 

denúncias e pediu socorro no Ministério 
Público do Trabalho, em várias esferas 
do Poder Público e movimentos pelos 
direitos dos trabalhadores realizados 
Brasil afora. 

A VIDA NÃO TEM PREÇO
O presidente do Sindimármore, 

Messias Pizeta, destaca que é 
necessário que os empresários façam 
investimentos em segurança e em mais 
mão de obra: “A demanda aumenta, e o 
número de trabalhadores diminui para 
que o lucro aumente mais ainda. Com 
isso o trabalhador fica sobrecarregado 
e o risco de acidente aumenta. Também 
é preciso mais fiscalização por parte do 
Ministério do Trabalho. A vida humana 
não tem preço.”
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