
                                   11ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

 
LOCAL: SIECESC 

DATA: 08/03/2002 

HORARIO: 9:15 h 

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa  

1 - Abertura e Informes 

1.1 - O Eng. Luiz Carlos Osório – Coordenador abre a reunião prestando uma homenagem à 
Engenheira de Segurança do Trabalho Cleusa Crepaldi pelo seu dinamismo, coragem e 
trabalho exemplar desenvolvido tanto na empresa quanto na CRSM no dia Internacional 
da Mulher.  

2. Pontos de Pauta 

2.1 – Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 

2.1.1   Lida e aprovada a Ata da reunião anterior com as alterações apontadas 
pelos presentes. 

2.1 – Informações Gerais; 

2.2.1 O Eng. Cleber Gomes comunica que o Jornal do Carvão está em fase 
final de elaboração e que se possível apresentará, ainda nesta reunião, 
a última revisão.  

2.2.2 O Eng Luiz Carlos Osório da DRT informa que o MTb criou grupos de 
apoio à fiscalização. O grupo de apoio à fiscalização da mineração é 
coordenado pelo Dr. Mário Parreiras, e dele faz parte o Eng. Luiz Carlos 
Osório. O Eng. Luiz salienta que este trabalho se assemelha muito 
naquilo que está sendo realizado pela CRSM.  

2.2.3 O Geol. Dario do DNPM coloca um questionamento a respeito das 
empresas listadas na reunião anterior como empresas enquadráveis no 
âmbito da atuação da CRSM.  

2.2.4 Foi apresentado o Dr. Luiz do INSS que trabalha no setor de concessão 
de benefícios e que coloca a questão da associação dos agentes 
ambientais no subsolo. Informa que o INSS está solicitando que as 
empresas atualizem os seus laudos. Após a emissão dos novos laudos 
o INSS aguardará orientação de Brasília sobre a alteração dos critérios 
de concessão de benefícios. 

2.2.5 O Sr. Elton do INSS informa que o Dr. Jaime Bortolin Filho participará 
da próxima reunião pautando o tema das estatísticas de acidentes de 
trabalho.   

3. Pontos de Pauta  

3.1 Relato dos Grupos de Trabalho 



 
3.1.1 Grupo de Trabalho de Sanitários no subsolo.   

A Engª Cleusa abre o relato do Grupo de Trabalho lendo a Ata da reunião do dia 
28/02/2002 onde constam as conclusões dos trabalhos do Grupo. 

Foi colocado o relatório em votação e aprovado por unanimidade. 
Foi colocada em discussão a forma com será divulgada esta informação para os 

usuários. A Comissão entende que será divulgado o relatório deste GT como 
“PROCEDIMENTO PARA CUMPRIMENTO DA NR-22” número 01/02, relativo ao atendimento 
dos itens 22.37.2 e seus subitens. 

O grupo de trabalho permanece constituído para acompanhar a implantação dos 
sanitários nas demais empresas.  

Cleusa Crepaldi - Rio Deserto (coordenadora) 
Otaviano Clarindo da Silva - Belluno 
Flávio Borges - CREA 
Pedro Bosse - Metropolitana 
Ivan Westphal - Sindicato de Criciúma 
Dario Valiati - DNPM  

3.1.2 Grupo de Trabalho de Aterramento  

O coordenador abre o relato informando sobre as duas reuniões realizadas nos dias 
20 e 28 de Fevereiro de 2002. O grupo propõe estender a atuação do grupo não só em 
“Aterramento” para “Proteção e segurança dos dispositivos elétricos no subsolo”, no que a 
comissão aprova por unanimidade. 

O coordenador entrega à comissão uma recomendação de Procedimento para 
proteção de equipamentos elétricos fixos no subsolo. Quanto aos equipamentos móveis 
sugere a realização de um seminário sobre o assunto, dada à complexidade do problema e 
como já que existem várias experiências em andamento neste sentido na região. 

Os membros do GT destacam a colaboração que receberam dos profissionais das 
empresas e do CREA. 

Ficam os membros do Grupo encarregados de detalhar os procedimentos para que 
sejam votados na próxima reunião, bem como a indicação de uma data para a realização do 
seminário.   

Genoir José dos Santos – STIECST (coordenador) 
Arnoldo Mattos – Federação dos Trabalhadores 
Pedro Bosse - Metropolitana 
Clóvis Savi – Nitroquímica 
Alfredo Febel – Carb. Criciúma 
Representante do DNPM 
Flávio Freitas Borges - CREA    

3.1.3 Grupo de Trabalho de Ruído  

A Engª Cleusa Crepaldi relata os assuntos abordados no GT. Foi sugerida a 
contratação de especialistas externos para auxiliar no desenvolvimento do trabalho. Foi 
feito contato com o Prof. Samir Gerges do laboratório de acústica da UFSC, que se propõe a 
visitar a região para elaborar orçamento de trabalho amplo no sentido de sugerir formas de 
atenuação de ruído no subsolo. 

O coordenador da CRSM fica encarregado de viabilizar a vinda do Prof. Samir. 
Quanto aos aspectos fisiológicos do ruído o Dr. Luiz vai apresentar material a 

respeito. 



 
Cleusa Crepaldi – Rio Deserto 
Arnoldo Mattos - Federação dos Trabalhadores 
José dos Anjos Lopes – STIECST 
UNESC 
Dr. Luiz - INSS 
Dário – DNPM (coordenação)   

3.2 Comissões organizadoras   

3.2.1 Seminário CIPAMIN – 13 a 17 de Maio    

Karoline Rosso – SATC (coordenadora)    
Cleusa Crepaldi – Rio Deserto    
Genoir dos Santos – STIECST    
Pedro Bosse – Metropolitana    
Luiz Carlos Osório – DRT    
Anderlei Antonelli – TEM    

3.2.2 Curso de PGR – 22 a 26 de Abril   

Relata o coordenador que não foi possível realizar reunião, mas que pode fazer 
alguns contatos com Sr. Gilmar da Cunha Trivelatto da FUNDACENTRO e Eng. Hermano da Anglo 
Gold, que poderão auxiliar na realização do curso PGR. 

O Eng. Otaviano apresentou uma proposta da NOSA sobre curso de PGR, repassando o material 
ao Coordenador.      

Luiz Carlos Osório – DRT (coordenador)    
Pedro Bosse – Metropolitana     
Arnoldo Matos – Federação     
Alfredo Febel - Criciúma 
Elton Sidnei Izycki - INSS         

4. Encaminhamentos 

4.1 A coordenação viabilizará  a vinda do Prof. Samir da UFSC 

5. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião 

5.1 Aposentadoria especial 

5.2 Relato da Comissão organizadora do seminário CIPAMIN 

5.3 Relato da Comissão organizadora do curso PGR 

5.4 Combustível para veículo de uso subsolo.   

Sem mais a ser tratado o coordenador encerrou a reunião ás 12:25h.  

Cleber J. B. Gomes 

Secretário Executivo 
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