
                                   8ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 07/12/2001

HORARIO: 9:20 h

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

1 - Abertura e Informes

1.1 - O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião, e salienta a necessidade do
cumprimento da pauta, evitando os assuntos paralelos.

1.2 - Foi salientada pelos presentes a necessidade da fixação de um horário para o
encerramento da reunião.

1.3 - O Coordenador inicia os informes falando sobre a publicação recebida
recentemente do Planejamento DSST para o ano de 2002.

1.4 - Foi distribuída uma tabela com os índices de acidentes, óbitos, mortalidade e
letalidade e as prioridades da DRT para 2002, que poderá embasar o
planejamento de trabalho desta comissão. Foi sugerido pelo Eng. Cleber o
detalhamento do setor mineral.

1.5 - Foi informado pelo Dr. Celso do INSS o acidente de trajeto (queda de moto)
que vitimou na semana passada um funcionário da empresa Rio Deserto e
salientou a importância da existência e do trabalho que vem sendo
desenvolvido pela CRSM.

1.6 – O Eng. Pedro Bosse propõe a manutenção de uma estatística da CRSM de
forma a possibilitar uma avaliação de evolução.

1.7 – O Eng. Alfredo fez informe de reunião que participou em BH onde foi citado
pelo Dr. Mário Parreiras – Coordenador da Comissão Nacional, elogiando o
trabalho da CRSM de Santa Catarina.

1.8 – Foi colocada a questão da ameaça de demissões setoriais que causam a
intranqüilidade dos trabalhadores e proporcionam um aumento do risco de
acidentes.

1.9 – Foi apresentado o relatório da subcomissão técnica sobre o assunto dos
sanitários e bebedouros no subsolo, e questão de escoramento de teto.  –
(cópia em anexo).

1.9.1 O Eng. Alfredo pede cópia deste relatório e sugere que sejam
discutidos estes parâmetros com mais profundidade.

1.9.2 O Geólogo Dario coloca que o que ficou para ser decidido pela
subcomissão, justamente era a definição dos parâmetros, e
pergunta se a comissão é para somente aplicar a NR ou para
melhorar os índices de segurança da região e melhorar a
norma.

1.9.3 Sr. Edgar não considera o relatório fechado e que cada um se
manifeste por escrito, ou por e-mail ao secretário executivo.



1.9.4 O Eng. Otaviano concorda com Eng. Alfredo e coloca que deve
ser discutido o assunto com mais profundidade, que a literatura
americana fixa a distância das frentes de serviço em tempo (5
min.), e que deveria ser  enfatizada a questão do treinamento
como opção antes de punição. Quanto aos itens de distancia
deveria ser deixado a critério de cada empresa.

1.9.5 O Eng. Flavio Borges coloca que a conclusão foi tirada no
grupo e quanto ao escoramento do teto deve haver mais
discussão já que o representante do Sindicato dos Mineiros
não pode participar da discussão.

1.9.6 O representante do Sindicato salienta a necessidade do debate
e que a norma deve ser priorizada e aprimorada, não deixando
aspectos soltos a critério das empresas.

1.9.7 O Eng. Alfredo esclarece que o não está questionando o
relatório, mas que o mesmo não deve ser considerado como
conclusivo e que quer uma análise mais aprofundada do
assunto.

1.9.8 O coordenador comenta o relatório, e salienta que os pontos
apresentados permanecem em aberto para discussão. Ficou
colocado que todas os trabalhos similares deverão ser
entregues por escrito nos moldes deste. Comentou também os
aspectos de que as normas normalmente consideram a pior
condição, e que o ritmo do trabalho por vezes não possibilita
que todas as normativas sejam cumpridas. Com relação a
escoramento de teto o rigor na punição não seria suficiente
para atingir os resultados esperados.

1.9.9 O Eng. Pedro salienta que o trabalhador tem o dever de
colaborar com a segurança, que deve ser informado dos riscos
e que em casos de descumprimento explícito a punição deve
ser aplicada.

1.9.10 O Eng. Cleber salienta que as Normas devem ser razoáveis e
adaptadas às nossas condições e que devem uma vez
estabelecidas ser cumpridas integralmente.

1.9.11 Sr. Antônio salienta a importância dos trabalhos dos
supervisores de segurança.

2. Pontos de Pauta

2.1 – Aprovação da Ata da Reunião Anterior;

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

2.2 – Informações da Coordenação;

•  Conforme listado acima itens 1.1 a 1.8;

2.3 - Questões de escoramento de teto, eletricidade e instalações sanitárias.



•  Conforme item 1.9 acima;

2.4 - Programação da CRSM para o ano de 2002

•  O Coordenador realizou a leitura do Plano de Trabalho do ano de
2001 e comentou o que foi realizado e o que deve ser priorizado
para o próximo ano;

•  Salienta a dificuldade em tabular o resultado das vistorias e da
dificuldade em comparar as empresas. Foram realizadas duas
baterias de vistorias conjuntas no setor.

•  O curso de PGR não foi realizado e deve ser priorizado para o
próximo ano. Deve ser viabilizado também o treinamento ampliado
aos membros da Comissão.

•  Salienta que o encontro de SESMT não foi realizado mas que o
Seminário das CIPAS foi um sucesso.

•  Coloca que todos os acidentes fatais foram investigados mas que
os relatórios ainda não foram disponibilizados.

•  Salientada a necessidade do banco de dados e das estatísticas do
setor. Importante também o cadastro das empresas.

3. Encaminhamentos

3.1 – Elaborar o calendário para o próximo ano e a pauta para o próximo ano.

3.2 – Que sejam elaborados os assuntos prioritário para o próximo ano mas que
sejam analisados os recursos disponíveis para cada ação.

3.3 – Será encaminhado juntamente com esta Ata a programação do ano anterior.
Os membros da comissão deverão encaminhar as suas sugestões por escrito
à Secretaria Executiva até o dia 04 de Janeiro de 2002.

3.4 – O curso para engenheiros da mineração proposto pelo Eng. Otaviano foi
aprovado como ação para  o próximo ano e caberá a ele e aos representantes
do CREA de viabilizar recursos para esta ação.

4. Próximas Reuniões

11 de Janeiro de 2002 às 9:00 h no SIECESC: Obs a reunião continua no período da
tarde até a consolidação do Plano de Trabalho.

5. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião

•  Calendário para o próximo ano;

•  Programação das Ações para o próximo ano.

•  Definição da Coordenação (modificação do regimento interno).



6. Comentários Finais

•  Eng. Alfredo deseja um ano próspero a todos e salienta que em segurança
infelizmente não existem bons resultados, mas sim menos ruins. Deseja que
todas as aspirações dos presentes sejam realizadas no próximo ano.

•  O Eng. Otaviano salienta que as experiências no sentido da prevenção deverão
ser divulgas a todas as empresas.

Sem mais a ser tratado o coordenador encerrou a reunião.


