
                                   13ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

  
LOCAL: SIECESC 

DATA: 10/05/2002 

HORARIO: 9:15 h 

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa  

1 - Abertura e Informes 

1.1 - O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião informando que na 
última reunião não pode comparecer por motivos de saúde e que o 
secretário executivo também esteve ausente por motivos de força 
maior, e agradece ao Eng Alfredo e ao Sr. Celso pela condução da 
reunião. 

1.2 – O Coordenador informa também que a convocação desta reunião saiu 
com um certo atraso em virtude do seu recente retorno de licença 
saúde.  

2. Pontos de Pauta 

2.1 – Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 

2.1.1 Lida pelo Sr. Celso a Ata da reunião anterior, que foi 
aprovada com as alterações apontadas pelos presentes. 

2.2 – Informações Gerais; 

2.2.1 O Eng. Alfredo informa que na última reunião, apesar de 
não constar na ata, foi feita uma indagação sobre a 
existência de uma empresa de prestação de serviços na 
área de segurança do trabalho de propriedade do Dr. Luiz 
Carlos Nuremberg, o que foi negado pelo Eng Antenor 
Patrício. 

2.2.2  O Eng Alfredo relata que em investigação procedida 
posteriormente pelo Sr. Genoir foi comprovada a 
existência desta empresa, cujo proprietário seria o Dr. 
Luiz Carlos Nuremberg e na qual atuaria como 
colaborador o Eng Antenor Patrício. 

2.2.3 O Eng Luiz Carlos Osório da DRT com a chegada dos 
representantes dos trabalhadores, e do INSS faz um 
resumo do que já foi abordado até o momento e inicia a 
discussão sobre as recentes estatísticas até o ano de 
2000, publicadas pelo INSS mostrando que a mineração 
de carvão é o setor recordista em acidentes de trabalho. 



2.2.4 O representante do INSS Eng. Jaime Bortolin Filho, da 
Seção de Controladoria da Gerencia Executiva de 
Criciúma, informa que todos os acidentes são lançados 
no banco de dados com detalhes. Informa que a 
DATAPREV alega que a inconsistência dos dados dificulta 
a obtenção de informações a partir do banco de dados. 

2.2.5 O Eng. Jaime apresentou uma compilação de dados de 
acidentes na mineração de carvão no ano de 2001, 
elogiada por todos, que possibilitou o embasamento às 
discussões sobre o assunto. Foi solicitado ao Eng. Jaime 
a compilação dos dados relativos aos anos anteriores a 
2001, e os dados do início de 2002 que possibilitem uma 
análise mais apurada dos fatos.    

2.2.6 O Sr. Arnoldo Mattos informa que o Dr. Albino Maciel trata 
do problema da pneumoconiose e alega que a incidência 
da doença ainda é alta. Foi destacado que deveríamos 
detalhar estas afirmações e esclarecer quais as bases 
desta afirmação. O Dr. Albino se propõe a fazer um 
trabalho científico sobre o assunto.  

2.2.7 O coordenador informa que o Dr. Samir não pode 
comparecer nesta reunião por problemas de agenda. Será 
encaminhado ao Dr. Samir o calendário de reuniões para 
que ele possa agendar sua vinda numa próxima reunião.  

2.2.8 O Eng Cleber informa que a COPELMI Mineração S.A. e o 
Sindicato Nacional da Indústria de Extração de Carvão 
disponibilizarão as suas estatísticas relativas a acidentes 
e doenças profissionais.  

2.3 – Vistoria conjunta 

2.3.1 O Coordenador relata a dificuldade encontrada na 
identificação das empresas que atuam na atividade de 
carvão e ainda não foram vistoriadas.  

2.3.2 A reunião de preparação da vistoria conjunta será às 
14:00 h do dia 20 de Maio de 2002.   

2.4 – Relato do Grupo de Trabalho do Seminário CIPAMIN  

2.4.1 Foram definidas as datas de 17 a 19 de Julho de 2002 das 
13:00 às 19:00 h.  

2.4.2 A escola estará em férias eliminando interferências nos 
trabalhos. A banda da SATC recepcionará os participantes.  



2.4.3 Foi lida a e aprovada a proposta da programação do 
seminário CIPAMIN de 2002. Na próxima reunião será trazida 
a programação final.   

3. Encaminhamentos 

3.1 - A coordenação convidará o Dr. Albino a comparecer na próxima 
reunião para discutir o assunto da pneumoconiose. 

3.2 - A coordenação propõe a constituição de um grupo para atualizar e 
compilar as estatísticas do setor. Foi proposta também a contratação de 
estagiários do curso de Técnico de Segurança do Trabalho da SATC 
para a execução deste trabalho. 

3.3 – Foi criado Núcleo de Estatística sob a responsabilidade do Sr. 
Celso. 

    

4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião 

Estatísticas de acidentes no setor 

Relato das Vistorias 

Relato dos Grupos de Trabalho 

Exigências do INSS – Gerência de Criciúma relativa a atualização dos 
Laudos Técnicos das Condições de Trabalho  

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

Cleber J. B. Gomes 

Secretário Executivo da CRSM 
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