EMENTA: MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO ELETRICISTA
JOÃO LUCIANO MARTINS PENHA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Moção de solidariedade ao eletricista João Luciano Martins
Penha, de 49 anos que precisou amputar a mão esquerda ao receber uma descarga
elétrica de 13.200 volts enquanto participava da montagem da 27ª Agrishow 2022.
Consta que o acidente ocorreu no dia 24 de fevereiro, e que
somente após o término da feira em 29 de abril é que a notícia veio à tona.
Em entrevista João Luciano Martins Penha, diz que “A
Agrishow não chamou socorro e até hoje não me ligou”.
De acordo com o perfil Paulo Sartre das redes sociais, “O
Ministério e Justiça do Trabalho somente souberam do assunto após o final da feira, e a
desmontagem foi embargada pela Justiça Pública Federal depois que um perito oficial
relatou mais de 50 apontamentos de irregularidades trabalhistas que vão desde a falta de
EPI, falta de certificação de treinamento de trabalhadores, falta de registro profissionais e
até
certificados
fake
de
treinamento
de
segurança
do
trabalho.”
(https://www.facebook.com/photo/?fbid=1200235680774709&set=a.11146289298533)
fiscalização:
dos trabalhadores;

O Site G1 publicou as principais irregularidades apontadas na
•

Falta de ancoragem do cinto de segurança por parte

•
Falta da “linha de vida” para fixação do talabarte (alça
com ganchos fixada no cinto de segurança);
quedas;

•

Operários no alto das estruturas sem proteção contra
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•
Trabalhadores no cume das escadas sem proteções
adequadas, em alturas superiores a dois metros de altura;
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•
Falta de isolamento das áreas com máquinas PTA,
utilizadas para içar trabalhadores para atividades em altura;
•
Instalações elétricas em condições
funcionamento, com partes energizadas, e expostas e não sinalizadas;
como luvas e capacetes.

•

inseguras

de

Operários sem equipamentos de proteção individual,

Diante do exposto REQUEREMOS moção de solidariedade ao
trabalhador eletricista João Luciano Martins Penha, vítima da ganância capitalista, da
pressa em maquiar um evento cujo o Ministério público do Trabalhado está apurando
diversas irregularidades.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2022.

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/05/07/agrishow-acidentede-trabalho-mao-amputada.htm?cmpid=copiaecola

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2022/05/05/justica-embargadesmontagem-na-agrishow-apos-acidente-com-operario-eletrocutado-em-ribeiraopreto-sp.ghtml
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•
Andaimes irregulares, sem proteção contra quedas e
não fixados às estruturas dos estandes;
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