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CSNCSNCSNCSNCSN: UMA BOMBA RELÓGIO: UMA BOMBA RELÓGIO: UMA BOMBA RELÓGIO: UMA BOMBA RELÓGIO: UMA BOMBA RELÓGIO
Acidentes na empresaAcidentes na empresaAcidentes na empresaAcidentes na empresaAcidentes na empresa

causam medo e insegurançacausam medo e insegurançacausam medo e insegurançacausam medo e insegurançacausam medo e insegurança
Até quando? É a pergunta que os
trabalhadores devem estar fazendo,
principalmente após as três mortes do
acidente no dia 25 de março. E é essa
pergunta que a CSN tem que responder. Até
quando a empresa vai achar que os acidentes
são frutos de fatalidade????? Até quando vai
esperar pra tomar providências?

Falta manutenção, os equipamentos estão
obsoletos, os técnicos de segurança estão
sumidos das áreas e, principalmente, falta de
condições seguras de trabalho!

Milhares de trabalhores saem de casa
diariamente para entrar na Usina e prestar
serviço à empresa e o que se espera, no
mínimo, é que a empresa retribua com um
ambiente seguro para se trabalhar. E se isso
não acontece, é hora de parar e pensar no
que pode ser feito.
Por isso, o sindicato vai cobrar medidas sérias
e eficazes para garantir a integridade dos
metalúrgicos. E é importante que esse trabalho
seja feito junto com a empresa, por meio de
seus cipistas e as gerências. O trabalhador sai
de casa inteiro, deixa sua família e tem que
voltar inteiro.

Confira quantidade de acidente na CSN desde 2015

19/03/2015

19/03/2015

PPPPPaula Vaula Vaula Vaula Vaula Valéria da Silvia morreualéria da Silvia morreualéria da Silvia morreualéria da Silvia morreualéria da Silvia morreu
após ser atropelada por umaapós ser atropelada por umaapós ser atropelada por umaapós ser atropelada por umaapós ser atropelada por uma
empilhadeira dentro da Usina.empilhadeira dentro da Usina.empilhadeira dentro da Usina.empilhadeira dentro da Usina.empilhadeira dentro da Usina.

Francisco Xavier de Castro morreuFrancisco Xavier de Castro morreuFrancisco Xavier de Castro morreuFrancisco Xavier de Castro morreuFrancisco Xavier de Castro morreu
ao ser atingido pela ponte rolante.ao ser atingido pela ponte rolante.ao ser atingido pela ponte rolante.ao ser atingido pela ponte rolante.ao ser atingido pela ponte rolante.

Era funcionário da CBSIEra funcionário da CBSIEra funcionário da CBSIEra funcionário da CBSIEra funcionário da CBSI

Dois trabalhadores ficaramDois trabalhadores ficaramDois trabalhadores ficaramDois trabalhadores ficaramDois trabalhadores ficaram
feridos após um acidente naferidos após um acidente naferidos após um acidente naferidos após um acidente naferidos após um acidente na

Aciaria da CSNAciaria da CSNAciaria da CSNAciaria da CSNAciaria da CSN

31/07/2015 13/01/2016

20/01/2016

Funcionário de umaFuncionário de umaFuncionário de umaFuncionário de umaFuncionário de uma
terceirizada Thiago Anacletoterceirizada Thiago Anacletoterceirizada Thiago Anacletoterceirizada Thiago Anacletoterceirizada Thiago Anacleto

Lobão sofreu queimaduras apósLobão sofreu queimaduras apósLobão sofreu queimaduras apósLobão sofreu queimaduras apósLobão sofreu queimaduras após
acidente na coqueriaacidente na coqueriaacidente na coqueriaacidente na coqueriaacidente na coqueria

Quatro metalúrgicos sofrem acidenteQuatro metalúrgicos sofrem acidenteQuatro metalúrgicos sofrem acidenteQuatro metalúrgicos sofrem acidenteQuatro metalúrgicos sofrem acidente
na Zincagem. Os metalúrgicosna Zincagem. Os metalúrgicosna Zincagem. Os metalúrgicosna Zincagem. Os metalúrgicosna Zincagem. Os metalúrgicos
Wanderlei, Renan e Dênis nãoWanderlei, Renan e Dênis nãoWanderlei, Renan e Dênis nãoWanderlei, Renan e Dênis nãoWanderlei, Renan e Dênis não

resistiram. Aluênio segue internado.resistiram. Aluênio segue internado.resistiram. Aluênio segue internado.resistiram. Aluênio segue internado.resistiram. Aluênio segue internado.

25/03/2016 14/04/2016

TTTTTarcísio Parcísio Parcísio Parcísio Parcísio Pereira da Silvaereira da Silvaereira da Silvaereira da Silvaereira da Silva
sofreu queimaduras emsofreu queimaduras emsofreu queimaduras emsofreu queimaduras emsofreu queimaduras em

acidente no Coqueriaacidente no Coqueriaacidente no Coqueriaacidente no Coqueriaacidente no Coqueria
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