Ilha do Fogo: Desmoronamento de rochas provoca um morto e quatro feridos nos Mosteiros
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São Filipe, 16 Set (Inforpress) – Uma mulher de 44 anos perdeu a vida no início da tarde desta
quarta-feira, e quatro outras ficaram feridas, sendo duas com alguma gravidade, na sequência
de desmoronamento de rochas na localidade de Fajãzinha, município dos Mosteiros (ilha do
Fogo). Jaime Monteiro Júnior, vereador da área da Protecção Civil na edilidade dos Mosteiros
disse à Inforpress que o acidente ocorreu por volta das 14 horas, explicando que uma pedra de
grande dimensão teria desprendido e depois fragmentou-se, tendo atingido um grupo de
mulheres que estavam no processo de extracção da areia. A mulher de 44 anos de idade, mãe
de quatro filhos, sendo dois ainda menores, e de um jovem que devia seguir esta quinta-feira
para Murro Branco para prestar serviço militar obrigatório, teve morte imediata, com ferimentos
na cabeça, costas e numa das pernas, provocados possivelmente por três fragmentos de
pedra. Duas das feridas com gravida foram transferidas para o hospital regional de São Filipe e
segundo o médico assistente, uma que apresenta ferimentos nas costas encontra-se estável e
a outra com ferimentos nos ombros aguarda pelos exames de radiologia para definição do seu
quadro. O vereador da Protecção Civil na edilidade dos Mosteiros disse que a extracção de
inertes na localidade de Fajãzinha e Murro tinha sido interditada mas que após as cheias e
enxurradas que arrastam vários materiais para o litoral, várias pessoas estão a proceder à
extracção desse material, senso que algumas pessoas usam roldanas para o seu transporte
para junto da estrada. Jaime Monteiro Júnior disse que a vítima encontrava-se debaixo da
rocha e que por isso foi surpreendida pelo desprendimento da pedra que no caminho
fragmentou-se em vários pedaços. JR/FP Inforpress/Fim
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