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Os funcionários rebatem
essa versão. Segundo eles,
uma empregada era formada
na área, mas atuava como au-
xiliar administrativa. Já o Sin-
dicato dos Metalúrgicos do
Rio diz que a Lansa tem 150
trabalhadores e que, por isso,
precisa de um especialista em
segurança do trabalho.

Há um vídeo que exibe
uma máquina pegando fogo
dentro do pátio. De acordo
com funcionários, o local não
tem extintores de incêndio.

As reclamações não param
por aí. Isabele Pitzr, ex-auxili-
ar administrativa da Lansa,
diz que só há um banheiro que

homens e mulheres dividem. 
— Tem rato, barata e já

serviram até comida azeda no
refeitório — acusa Isabele.

Amigos e família de Rani-
eli, que morreu esmagado
por um motor de uma tonela-
da, vão protestar segunda-
feira na frente da fábrica. O
sindicato vai participar

— A gente não quer di-
nheiro. Quer justiça e segu-
rança. Nenhum valor traz o
Ranieli de volta — diz Patrí-
cia Machado, tia da vítima.

A empresa não foi encon-
trada para comentar sobre os
banheiros e o exato número
de funcionários no local.

A fábrica Lansa Ferro e
Aço, onde um rapaz de 20
anos morreu na terça-feira e
um outro ficou de cadeira de
rodas, há cinco meses, após
acidentes, não tem um funci-
onário de segurança do traba-
lho, em Paracambi. 

Segundo o gerente Marce-
lo de Castro, havia um res-
ponsável, mas ele saiu há um
mês e a empresa procura um
substituto. De acordo com
Marcelo, a fábrica tem 73
funcionários e, por isso, não
precisa de alguém da área. 

Sem segurança no trabalho
FUNCIONÁRIOS RECLAMAM DAS CONDIÇÕES NA LANSA, ONDE RAPAZ DE 20 ANOS MORREU ESMAGADO NA TERÇA

BSó existe um banheiro na fábrica, que é divido por homens e mulheres

ARQUIVO PESSOAL

Está marcada para o iní-
cio do mês que vem a de-
molição do Elevado da Pe-
rimetral. Antes, no dia 19,
o prefeito Eduardo Paes
inaugura a primeira etapa
do novo complexo de vias e

túneis da Avenida Oscar
Niemeyer, novo nome da
chamada Via Binário. Pa-
ralela à Avenida Rodri-
gues Alves, esta nova via
servirá como uma alterna-
tiva para os motoristas.

Perimetral com
os dias contados
ELEVADO SERÁ DEMOLIDO NO MÊS QUE VEM

Uma mulher morreu
num grave acidente na pista
sentido Centro da Linha
Vermelha, ontem de ma-
nhã. Segundo testemunhas,
o motorista perdeu o con-
trole do carro, derrapou na
pista na altura do Caju e
acabou batendo na mureta
de proteção por volta das
6h30m. Letícia de Pequino,
de 24 anos, estava no banco
do carona e morreu na ho-
ra. Acir Neto e Mário Car-
rez, ambos de 49, se machu-
caram e foram levados para
o Hospital Souza Aguiar,
no Centro.

Por conta do acidente, a
via ficou fechada por 30 mi-

nutos. O trânsito chegava
até a Rodovia Presidente
Dutra. A Linha Vermelha
só foi totalmente liberada
por volta das 10h30m.

Mais tarde, por volta das
18h, sete veículos se envol-
veram num acidente na
Avenida Brasil. Ninguém
ficou ferido.

Carro perde o controle
e mata jovem no Caju
ACIDENTE DEIXA PISTA DA LINHA VERMELHA FECHADA POR 30 MINUTOS

BOs agentes de trânsito retiram da Linha Vermelha o carro batido
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

AVISO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua Martinho Campos
nº 25, sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização do PREGÃO PRESENCIAL nº
029/2013, Processo Administrativo nº 9854/2013 e apenso da Secretaria
Municipal de Saúde, no dia 16/10/2013, às 14h30min, visando à aquisição
de material ambulatorial e para o Laboratório Municipal de Análises
Clínicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Carmo/RJ, 04 de outubro de 2013.

Fernando Antonio Gonçalves
Pregoeiro


