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Sindicato aumenta
pressão no combate ao

acidente de trabalho
Anualmente, milhões de trabalhadores são vítimas
de acidentes de trabalho, causados por diversos
fatores, sendo os mais comuns a desatenção, a
utilização inadequada de equipamento , falta de
treinamentos regulares para a equipe, com o
objetivo de oferecer informações quanto à política e
às medidas de segurança
Não é de hoje que o sindicato cobra da
CSN medidas de combate aos acidentes
de trabalho. Nos últimos meses, a
pressão aumentou ainda mais, o que
ocasionou, recentemente, uma reunião
com a Gerência de Segurança no Trabalho
(GST) e o RH da empresa que abordou
vários aspectos no que envolve o tema.
O sindicato está orientando a denunciar
ao sindicato qualquer situação de risco
para que possa ser feita intervenção
imediata. É só discar 2102.2800 e
informar o que está acontecendo, que
será enviado imediatamente um diretor.
As discussões têm norteado algumas
medidas, entre elas:

UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO

Os Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) ou Coletiva (EPCs) são
materiais utilizados por uma pessoa ou
por uma equipe, a fim de prevenir a
ocorrência de lesões durante a execu-

ção de determinadas atividades na
empresa. Esses equipamentos são
extremamente eficientes para evitar
acidentes de trabalho e, portanto,
aumentam a segurança para os
trabalhadores.
É preciso que o empregador forneça
equipamentos de segurança com
qualidade atestada, juntamente com
instruções quanto a utilização. O tipo de
equipamento deve ser escolhido de
acordo com a atividade desenvolvida
por cada trabalhador.

AMBIENTES E EQUIPAMENTOS
DEVIDAMENTE SINALIZADOS

Para evitar acidentes de trabalho, é
imprescindível que as áreas, ferramen-
tas e os objetos sejam devidamente
identificados e sinalizados quanto aos
seus riscos potenciais à saúde ou à
integridade física do trabalhador.
Uma forma eficiente de sinalização é
a colocação de placas com símbolos

e dizeres, como choque, explosões,
queimaduras químicas etc., e a
pintura de faixas restritivas no chão,
fornecendo uma identificação visual
do risco. É preciso, também, que os
maquinários tenham manuais de
utilização com linguagem clara, os
quais devem ser colocados em locais
de fácil acesso.

EVITAR A PRESENÇA DE
DISTRAÇÕES NO AMBIENTE

Uma das causas mais comuns do acidente
de trabalho é a distração. Nesse contexto,
é fundamental que as potenciais fontes
de distração sejam removidas, tais como
músicas, conversas paralelas ou outros
ruídos desnecessários.
Além disso, o ambiente deve estar ade-
quadamente organizado, limpo e iluminado,
a fim de aumentar a concentração du-
rante a execução das atividades e evitar
acidentes de trabalho.

USO DO MANUAL DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES

O uso do manual com a política de
segurança da empresa é indispensável
para evitar acidentes de trabalho. É
preciso, ainda, que cada processo
desenvolvido pela empresa tenha um
Procedimento Operacional Padrão
(POP), a fim de se estabelecer uma
ordem de execução das atividades,
aumentando a segurança para ambos,
empresa e funcionários.



53910 MARCELO TEIXEIRA DA MATTA
53911 VINICIO BARBOSA MAIA SILVA
53913 WELLINGTON BATISTA MONÇÃO
53914 LUIZ ALBERTO NASCIMENTO SILVA
53916 WILLIAM LUIZ RODRIGUES
53917 RODRIGO SILVEIRO MARTINS
53918 MAXSANDRO MATIAS MARTINS
53921 FAUSTO GIOVANE DE SOUZA ROCHA
53922 CLAUDEVAN DOS SANTOS FERREIRA

Sindicato convoca os trabalhadores
abaixo relacionados a comparecer
a sua sede para receber seus
alvarás. A entrega será na 4ª feira,
dia 12/9, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato publica
nova convocação
para entrega de

alvarás
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