
Ata da 33º Reunião Ordinária da CRSM 
 

Dia :11/03/2004 
Horario: 09:00 hs 
Local: Sala de Reunião – Núcleo de Meio Ambiente SIECESC 
 
 
Presentes: 
 
Cléber J. B. Gomes   SIECESC 
Alfredo Febel    CCSA 
Pedro Bosse Neto   Carbonífera Metropolitana 
Maristela V. Kelm   Empresas Rio Deserto 
Luiz Carlos Ferreira   Ministério Público 
Genoir José dos Santos  STIECST 
Ailson Valentim Tournier  STIECST 
Ivan Roberto Westphal  Sindicato dos Trabalhos de Criciúma 
Arnoldo V. Mattos   F.T.I.E.C. 
Roberto Lodetti   D.R.T. 
 
Proposta de Pauta: 
 

- Auditoria Cooperminas 
- Informes Gerais 

 
 

1. Leitura da Ata da 32º Reunião Ordinária da CRSM. 
 

2. Após a leitura e pequenas alterações; a ata foi aprovada. 
 

3. O engº Cléber relatou aos presentes, sobre a visita feita pelas professoras do 
CESATC na U.M. II da Carbonífera Criciúma. As mesmas são responsáveis pela 
reelaboração da Apostila do Carvão e Meio Ambiente, cuja função é, transmitir de 
forma educativa, informações as crianças de 3º e 4º série. 

 
3.1 – O engº Alfredo, lembra o caso da campanha promovida pela “Anglo Gold” que 

levou ao subsolo as esposas dos mineiros. Essa campanha foi parte do 
treinamento de segurança, e recebeu seu reconhecimento, sendo premiada e 
publicada pela Revista Brasil Mineral. 

 
3.2 -  O Sr. Arnoldo sugeriu que, a CRSM pode de alguma forma contribuir para que, 

a má impressão que a sociedade tem em relação ao trabalho subsolo seja abolida. 
 

3.3 – O coordenador da CRSM, frisou que essa imagem errônea, precisa ser 
trabalhada. Que no passado existiram muitos acidentes e hoje a realidade é outra 
como mostram as estatísticas. 



 
4. O Sr. Arnoldo fala do contato feito com o Setor de Segurança do DNPM, e 

informa aos demais que, serão implantadas comissões semelhantes a CRSM nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grandes do Sul. Esses estados terão 
incentivo por parte do Ministério de Minas e Energia  e Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

 
5. O engº Cléber leu um trecho da matéria DNPM 70 anos, publicada na Revista 

Brasil Mineral, onde o diretor da DIFIS ( Diretoria de Fiscalização) Walter Lins 
Arcoverde cita a CRSM, como exemplo único de trabalho conjunto com o 
DNPM. 

 
6. O coordenador Sr. Roberto Lodetti, fez a leitura da correspondência enviada pela 

Cooperminas, solicitando autorização para que sejam entregues aos trabalhadores 
cesta básica em substituição ao lanche. 

 
6.1 – O engº Cléber apresentou os dados do 2º Questionário para Avaliação do 

Lanche, feito com os funcionários da Carbonífera Metropolitana. 
 
6.2 – O questionário era obrigatório e tinha como função esclarecer alguns detalhes 

sobre o custo da alimentação fornecida e avaliar vários itens. Foram questionados 
104 trabalhadores. O trabalhador respondeu as seguintes perguntas que 
apresentaram os seguintes percentuais: 

 
1. A quantidade do lanche é:  
 
 
 
2. A qualidade do lanche é: 

Boa Média Ruim Em Branco
19,2% 70,2% 6,7% 3,95% 

 
3. A embalagem é adequada? 

Sim Não Em branco 
90,3% 1,9% 7,8% 

 
4. O local de entrega é adequado? 

 
 
 
 

5. O local de refeição no subsolo é: 
 

 
 

 

Pouco Suficiente 
87% 13% 

Sim Não Em branco 
87,5% 7,7% 4,8% 

Boa Média Ruim Em Branco
25% 52,9% 15,3% 6,8% 



 
6. Você ainda traz lanche de casa? 
                                                          
  

 
7. Você concorda com o desconto? 

 
 
 
 
 
6.3 -  O Sr. Roberto colocou em discussão o pleito Cooperminas sobre o fornecimento 

de cestas básicas aos trabalhadores. Diversos membros da CRSM manifestaram-
se sobre o assunto, já que o mesmo havia sido discutido e decidido pelo 
fornecimento de lanche ao trabalhador do subsolo, seguindo as normas do PAT. 

 
6.4 – O Sr. Lodetti acreditou que o pedido deva ser indeferido, mas o fornecimento de 

cestas básicas atenderia as normas do PAT. 
 

6.5 – O Dr. Luis Carlos Ferreira fez uma breve manifestação sobre o assunto. Que o 
fornecimento de cestas básicas está dentro da norma, mas que não é a melhor 
solução para o trabalhador, pois vai continuar permitindo uma alimentação 
inapropriada num lugar indevido. 

 
6.6 – O Sr. Arnoldo sugere que o tema seja melhor analisado e colocado na pauta da 

próxima reunião da CRSM. 
 

6.7 – O Sr. Genoir propõe que a Cooperminas consulte a DRT (Delegacia Regional 
do Trabalho), para que possa esclarecer sua situação em função do pleito da cesta 
básica. 

 
6.8 - A CRSM decidiu que no próximo dia 23/03/2004 as 14:00h será realizada uma 

reunião com o GT_Alimentação. 
 
7 – Proposta de Pauta para 34º Reunião Ordinária: 

•  Relato Vistoria Cooperminas 
•  Habilitação p/ Motorista de Veículo no subsolo 
•  Assuntos Gerais 

 
Sem mais à tratar, a reunião encerrou as 12:15 hs. 
 

Sim Não Em branco 
87,5% 5,7% 6,8% 

Sim Não Em branco 
43,2% 50% 6,8% 


