
       ASSUNTO: Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 03/08/2001

HORARIO: 9:15 hs

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião e propõe a leitura da ata anterior, e
apresenta os convidados, Valdemar Mariot – Sind. Mineiros de Lauro Muller, Antonio
Alves Elias – Procurador do STIECLM.

Leitura da Ata de Reunião Anterior – Aprovada

Dr. Dario – DNPM está representando o Dr. Dário de Almeida impossibilitado de
comparecer, e aprova a Ata da Reunião anterior  “ad hoc”.

Calendário de Reuniões

14/9 – sexta-feira 9:00 h no SIECESC

5/10 - sexta-feira 9:00 h no SIECESC

9/11 - sexta-feira 9:00 h no SIECESC

7/12 - sexta-feira 9:00 h no SIECESC

Banheiros

A Engª Cleusa apresentou o projeto proposto para execução de banheiro no subsolo.

•  A partir daí iniciaram as discussões sobre a questão.

•  O eng. Luiz Carlos colocou que a Comissão já admite que os dejetos não
sejam levados para a superfície.

•  O eng. Otaviano da a sugestão baseado em experiências em outras
minerações e que deve ser facilitado ao mineiro o acesso ao local. Neste caso
sugere a adaptação de um travessão recoberto com cal  e com um recipiente
que seria retirado periodicamente para a superfície.

Ficou definido a implantação Piloto na Rio Deserto coordenada pela Engª Cleusa e na
Carbonífera Belluno pelo Engº Otaviano nos próximos trinta dias.

Nesta ocasião serão discutidos outros aspectos como a distancia máxima até o vaso
sanitário e conscientização do trabalhador para o uso.

Avaliação da Vistoria Conjunta

O Coordenador procedeu a leitura da Avaliação encaminhada pelo Chefe do Setor de
Segurança e Saúde do Trabalhador – SEGUR encaminhada à CRSM.



Comentários:

•  Luiz Osório: DRT está implantando um programa de qualidade com avaliação da
opinião dos clientes (fiscalizados).

•  A DRT teve uma dificuldade de montar uma matriz comparativa do setor dada a
diversidade dos enfoques adotados em cada vistoria.

•  Foi realizado nesta semana uma fiscalização complementar nas empresas Belluno
e Castelo Branco.

•  Foi constatada a existência de varias empresas (pequenas) trabalhando no mesmo
local, executando a mesma atividade de mineração, não terceirizadas e abrigadas
sob a mesma estrutura administrativa, de higiene e segurança, contribuindo cada
uma destas empresas com os valores mínimos para o INSS, complicando inclusive
a obtenção de aposentadorias especiais.

•  Sugere a incorporação nas vistorias de fiscais trabalhistas e do INSS, para
averiguar estas situações.

•  Dra. Goretti solicita um representante do DNPM para a reunião previa com os
Auditores Fiscais para falar sobre mineração.

•  Foi sugerida a ação imediata e conjunta da DRT, INSS e Ministério Público na
averiguação destes casos especificamente.

Curso de PGR – Relato da Comissão:

•  Relato do Coordenador a respeito do curso de PGR, falando da dificuldade de
reunir-se e de encontrar palestrantes disponíveis para ministrar este curso.

•  O Eng. Cleber comunicou que na segunda feira terá um curso sobre
Gerenciamento de Riscos Ambientais ministrado por um consultor canadense e
que a empresa NOSA de origem sul africana e instalada hoje no Brasil em BH hoje
disponibiliza este tipo de treinamento no Brasil.

CIPAMIN – Relato da Comissão

•  Engª Cleusa – Propõe um curso de seis horas para o seminário sobre CIPAMIN a
ser realizado durante 03 dias propondo o período de 27 a 29 de Agosto de 2001.
Discorreu sobre detalhes da programação do evento (em anexo).

•  Foi proposta que esta ação seja aceita pela comissão e pela DRT como o
treinamento obrigatório previsto no item 22.36.12.3 da NR-22. Submetida a votação
foi aprovado por unanimidade a validade desta ação de treinamento em
cumprimento ao item citado acima.

•  A intenção é oportunizar espaços iguais para a exposição de representantes de
trabalhadores, empresas e governo.



•  O Eng. Luiz Carlos informa que a DRT dispõe de verba para aplicar em treinamento
e que poderia viabilizar o deslocamento e passagens aéreas dos palestrantes. No
caso do serviço de terceiros a única restrição é que os fornecedores estejam
quites com as obrigações fiscais.

Assunto do Aterramento foi deixado para a próxima reunião pela ausência do
representante do CREA.

Uniformes

•  As consultas realizadas pelo coordenador não definem como ação contrária a
norma o fato de não usar camisa no subsolo. Dr. André alerta que o bom senso
recomenda o uso.

•  O assunto voltará à discussão na próxima reunião.

Dados Estatísticos de Perda Auditiva

•  Representante do INSS está gestionando junto à Datapreve a disponibilização de
destes dados.

Assuntos Gerais

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

•  O Dr. Décio representante do INSS repassou documento orientativo, em anexo,
sobre o preenchimento da CAT.

•  A Engª Cleusa questiona o caso de funcionários admitidos com perda auditiva. A
Dra. Goretti esclarece que com a aplicação integral do PCMSO a empresa obtém
subsídios suficientes para comprovar que o funcionário já era portador de
deficiência prévia, inclusive com histórico clínico do funcionário.

•  A Dra. Goretti esclarece que somente deverá ser emitida CAT em caso de
agravamento constatado por audiometria periódica. A perda auditiva ocupacional
tem características próprias que possibilitam sua identificação.

•  O Sr. Genoir esclarece que o Sindicato tem emitido CAT no caso de admissões
novas.

Relatório Comparativo das vistorias

•  O Eng. Cleber em nome do SIECESC solicita que a DRT encaminhe, dentro do
possível, um resumo da situação apurada nas vistorias, por empresa.



Expedientes:

•  A Inspetoria do CREA de Criciúma solicitando a presença de representante na
próxima reunião para relato do assunto relacionado ao aterramento de máquinas.

•  Ao SIECESC comunicando que no caso de existência de várias empresas atuando
no mesmo local de trabalho que todas elas deverão cumprir integralmente ao
disposto na NR-22.

•  A DRT solicitando apoio financeiro ao evento conjunto da CIPAMIN conforme
detalhado no programa em anexo.

Proposta de Pauta para a Próxima Reunião

22.11.7 – Motores a combustão no subsolo – Ivan

Curso de PGR

O Coordenador informa que no dia 03 de Setembro de 200a às 16:00 h haverá a reunião
preparatória da vistoria conjunta. A próxima reunião ordinária está marcada para dia 14 de
Setembro de 2001 às 9:00 h no SIECESC.

Nada mais tendo a ser tratado foi encerrada a reunião.


