Trabalhador morre após ser
atingido por um raio, no Pará
Um morador vizinho ao local onde o acidente aconteceu, contou
a nossa equipe que a vítima estava trabalhando na limpeza de
uma área, dentro de uma propriedade rural, na última sextafeira (29), quando começou a chover muito. Sem ter onde se
abrigar, o grupo tentou sair do local, para se proteger da
chuva, quando foi surpreendido pelo raio.
Eles estavam perto da estrada, da PA 167. Antônio Felipe
Santana, de 32 anos não teve a sorte de conseguir sair a tempo
do local onde o raio caiu, e foi atingido. Os colegas de
trabalho ouviram o barulho e se afastaram, quando perceberam,
eles já estava no chão, sem vida.
No dia do acidente a previsão do tempo previa chuvas intensas
com trovoadas e rajadas de vento para a região. O Instituto
Nacional de Meteorologia publicou um alerta Laranja de Chuvas
Intensas, com volume de chuva que poderia chegar a 100mm, e
ventos com velocidade entre 60-100km/h. A área onde os
trabalhadores estavam é considerada de risco durante fortes
chuvas.
O socorro médico foi acionado, e uma ambulância do município
seguiu até o local, mas quando os paramédicos chegaram a
vítima já estava morta. O corpo foi removido do local e levado
para o necrotério do hospital, e em seguida foi liberado para
os familiares.
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