
       ASSUNTO: Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 29/06/2001

HORARIO: 14:00 hs

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

Relato da reunião sobre proposta do Curso de PGR- Programa de Gerenciamento de
Riscos e SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes.

O Engenheiro Luiz Carlos E. Osório justificou o não comparecimento à reunião de Cleber, Dario,
Alexandre e Otaviano. Por sua vez a Dra. Maria Goretti transmitiu a informação da
impossibilidade do comparecimento do Décio - INSS.

O Engenheiro Luiz Carlos E. Osório iniciou a reunião lendo a ata da 2º reunião da CRSM
ocorrida em 01/06/2001, dando ênfase à necessidade de leitura dos registros de medição de gás
metano, que deve ocorrer diariamente..

Dando continuidade o Engenheiro Alfredo solicitou um parecer à DRT, referente a
obrigatoriedade do uso de uniforme, tendo em vista a constatação de trabalhadores das minas
no subsolo estarem trabalhando sem camisa. O mesmo será analisado pela DRT e apresentado
pelo Engenheiro Luiz Osório na próxima reunião.

Durante a leitura da ata , algumas alterações foram feitas de acordo com as observações e
correções apresentadas na ocasião.

Finalizada a leitura da ata da reunião do dia 01/06/2001 o Engenheiro Luiz Carlos Osório fez um
relato sobre a reunião do CNSM – Comissão Nacional do Setor Mineral ocorrida em Belo
Horizonte.

O Engenheiro Alfredo solicitou a criação de uma grade nominando as empresas situadas na
avaliação geral das vistorias das minas feitas pelo DRT.

O Engenheiro Alfredo faz observações referente aos fiscais.

Dra. Goretti pede sugestões para a próxima vistoria.

· Informes da CNSM....

Apresentar o que esta se fazendo;

Propostas referentes aos problemas da região;

O trabalho da comissão de Criciúma foi bastante reconhecido pela CNSM;

A CNSM dará apoio e fará visitas a região sul;

Criar padrões nas auditorias e normas a respeito dos riscos;

Necessidade de se Ter um curso de PGR aqui na região;

O curso de PGR deve contar com a participação de auditores e da comissão;

Mário Parreiras deu apoio a esta proposta e solicitou dar prioridade a este ou escolher outro
curso a ser implantado.



A questão em discussão:

· Avaliar o curso de PGR

· Duração do curso

· Montar um curriculum do curso

· Analisar necessidades de cada empresa

· As empresas melhor estruturadas podem trocar experiências

Dr. André sugere prevenir e orientar as empresas menores e que estão menos estruturadas

O Engenheiro Luís Carlos Osório propõe o curso de PGR para agosto

Dr. André ao curso de PGR o publico alvo seria o leigo, propõe um curso genérico.

O engenheiro Luís Carlos Osório solicita preparar uma equipe para dar cursos a mineração,
seria o encaminhamento do PGR.

· Avaliar a questão data deste curso

· Preparar uma equipe e um representante de cada empresa.

O Engenheiro Alfredo sugere não marcar data para o curso de PGR

· Sugere 1º analisar custos

· Depois analisar qualidade deste curso

Dra Goretti sugere

· Analisar local--- SATC

· Analisar palestrantes ---Sindicato e Fundacentro

· Analisar custos, hospedagens---- Setor de Segurança

O Engenheiro Luíz Carlos Osório sugere 3 pessoas para a estruturação desta proposta

· DRT ----Luiz

· Sin. Trabalhadores---Ivan

· Sin. Patronal----Alfredo

Ivan sugere o apoio de órgãos

· Governo

· Patronal

O Engenheiro Luiz Carlos Osório informa que a próxima fiscalização (auditoria nas minas) será
na 1º semana de setembro.

Proposta SIPAT X SATC

O Engenheiro Luiz Carlos Osório propõs:



· Fazer uma preparação de formadores de CIPEIROS

· Cita a importância da participação do sindicato

· Cita parceria do setor mineral com a SATC

· Cita inserir temas de mineração na SIPAT da SATC

O Engenheiro Alfredo solicita:

· Enviar correspondência a SATC elogiando o evento SIPAT

· A CRSM solicita que a SATC elabore um programa de treinamento de cipeiros

O Engenheiro Clovis solicita que tem que Ter alguém dentro da empresa responsável para
ministrar o curso de PGR pois ninguém melhor que esta pessoa selecionada para avaliar a
dificuldades da mesma.

O Engenheiro Marco Antônio (ACEM) diz que os objetivos da reunião e da pauta não estão
sendo estabelecidos, esta havendo dificuldades no entendimento.

Sugere que seja implantado um gerenciamento de risco.

Sugere-se uma comissão para preparar um seminário sobre CIPA

· Pedro Bosse

· Cláudio

· Cleusa

· Genoir

Avaliação das vistorias: será apresentada pela Dra. Goretti na próxima reunião.

O resultado das inspeções realizadas na semana de 28/05 à 01/06 apresentou o seguinte:

Aterramento elétrico no subsolo:

· Julga-se bastante complexo de ser resolvido

· CREA formar um grupo de engenheiros eletricistas para encaminhar uma solicitação de estudo
prévio de aterramento elétrico, ver viabilidade. (DISCUTIR RESOLUÇÃO NA PROXIMA
REUNIÃO)

Sanitários no subsolo:

· Principio - tem que Ter

· Estudar possibilidades

· Seguir normas para o tratamento dos sanitários

· Analisar distancia na localização

· Analisar tratamento biológico ou químico

· Analisar fornecimento e custos.



· Cleusa ficou responsável de trazer para a próxima reunião normas de instalação de sanitários
da ABNT.

A comunicação:

· Esta 70% deficiente

· Somente 5 empresas tem o sistema adequado

O ruído:

· A proteção deve ser coletiva

· Fazer estudo de atenuação de marteletes

· Manter contato com a universidade e verificar possibilidades de estudos

A perda auditiva:

· De 23 a 25 de julho acontecerá um seminário em Tubarão sobre segurança que abordará
também o tema ruído;

· Constata-se que é notória a surdez dos funcionários devido ao grau de atenuação dos ruídos

· O Engenheiro Luiz ( entrará em contato com o INSS solicitando uma estatística atualizada dos
registros de perda auditiva)

Constatou-se que os principais problemas são :

· Poeira

· Eletricidade

· Ruído

· Queda de rochas

A poeira:

Esta questão constata-se grave no subsolo:

Ver solução, solicitar vistoria.

Copos plásticos e água potável no subsolo:

· A comissão avaliou a possibilidade do uso de copos descartáveis e bebedouros com proteção
(anteparo) visando a higiene.

Questionário de avaliação foi preenchido e entregue a Dra Goreti.

A reunião deu-se por fim as 17:40 hrs.

Sendo que a próxima ficou marcada para o dia 03/08/2001 as 9:00hrs.

Obs: Para a próxima reunião convocar o Subdelegado Regional do Trabalho de Criciúma Celso
Bazzi.
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