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A Prefeitura de Timbiras, diante do infortúnio ocorrido na tarde desta terça-feira (26), vem
a público se manifestar oficialmente.
A Prefeitura de Timbiras, primeiramente,lamenta profundamente o trágico acidente e
informa que está prestando toda a assistência necessária às vítimas e suas famílias, neste
momento de dor e compaixão.
A Prefeitura de Timbiras foi informada do acidente por volta das 15hs, na zona rural do
Município, Povoado Axixá, precisamente na ladeira do Axixá, quando tombou o veículo
que transportava os estudantes da regiãoaté a Escola Gracho Alvim do Povoado Socó,
onde seria realizado atividades pedagógicas com apresentações culturais. Ressalte-se, que
este tipo de veículo é utilizado, pois, algumas áreas rurais do município são de difícil acesso,
não sendo possível a realização de 100% do trajeto por ônibus escolar.
Os feridos, em sua maioria ferimentos leves, foram socorridos em ambulâncias e carros de
apoio da Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital Regional de Timbiras, a vítima mais
grave teve fratura exposta no membro superior direito e, após, avaliação médica
especializada, decidiram por amputar o braço lesionado. Atualmente todos estão
estabilizados.
A Prefeitura de Timbiras informa que o transporte escolar é realizado pela empresa DCN
DOS SANTOS EIRELI – ME, responsável por toda parte operacional e que, diante do
ocorrido, está tomando todas as medidas legais, prestando todas as informações necessárias
as autoridades e demais órgãos de controle e fiscalização, bem como, instaurou uma
Comissão de Sindicância para apurar as causas do acidente e, ao final, providenciará laudo
de perícia técnica para saber as causas do acidente.
Mais uma vez a Prefeitura de Timbiras lamenta o acidente e se compadece com as vítimas e
respectivas Famílias e ressalta que está prestando todo o apoio necessário e sempre estará à
disposição.
Timbiras, 28 de junho de 2018.
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