
Ata da 36º Reunião Ordinária da CRSM 
 
 
Data: 04/06/2004 
Horário: 09:00 h 
Local: Sala de Reunião – SIECESC 
 
 
Presentes: 
 
Alfredo Febel    SIECESC 
Pedro Bosse Neto   SIECESC 
Luiz Felipe Reis Seara  DNPM 
Gracieli Niero Machado  SIECESC 
Luiz Donizetti Cerávolo  Cooperminas 
Ailson Valentim Tournier  Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma 
Ivan Roberto Westphal  Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma 
Paulo Roberto Vilaça   SIECESC 
Pedro dos Santos 
Gerson R. de Souza Júnior  Carbonífera Catarinense 
Valdemar Mariot   Sindicato dos Trabalhadores de Lauro Muller 
Olívio de Mello   Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Anderson Luis Weiss   Nitroquímica 
Antonio Carlos Alves   Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Dílson R. Olivo   Sindicato dos Trabalhadores de Rio Maina 
Luis Carlos R. Ferreira  Ministério Público do Trabalho 
Paulo Baran    Cocalit 
Roberto C. Lodetti   DRT 
Otaviano C. Costa   Carb. Belluno/ ACEM 
José Carlos Bithencourt  Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma 
Genoir José dos Santos  Sindicato dos Trabalhadores de Siderópolis 
Antonio Costa    Sindicato dos Trabalhadores de Urussanga 
Dario Valiati    DNPM 
 
Pauta: 

•  Avaliação da Fiscalização Conjunta 
•  CIPAMIN 
•  Assuntos Gerais 

 
1 – Leitura da Ata da 35º Reunião Ordinária. Ata aprovada. 
 
1.2 – Leitura da Ata da Reunião para definição das equipes para Fiscalização. Ata 
aprovada. 
 
2 – O coordenador questionou os presentes se gostariam de apresentar alguma observação 
sobre a Fiscalização ocorrida entre os dias 24 e 28/05/2004. 



2.1 – O engº Luis Donizetti disse que a atenção dos auditores deveria estar concentrada 
em itens técnicos e não a meros detalhes como ocorreu.  
Também que, a Cooperminas vem demonstrando o resultado nas melhorias ocorridas na 
mina e isso deveria ser considerado.  
 
2.2 – Outras observações foram citadas, como:  

•  Ventilação fundo de saco e qualidade do ar existente no subsolo das minas; 
•  A desconsideração de algumas Empresas no que diz respeito a Segurança e 

Saúde do Trabalhador. 
 
3 – Após alguns comentários e esclarecimentos sobre as observações citadas o 
coordenador fez a leitura dos Relatórios emitidos pelos auditores que representaram a 
DRT na Fiscalização Conjunta. 
 
3.1 –   No relatório descrito pelos auditores representantes da DRT os principais itens 
destacados individualmente por região foram: 
 
- Região de Criciúma:  

•  Desconforto no Transporte e Humanização no Subsolo; 
•  Melhoras nas condições de trabalho dos operadores.  

 
- Região de Lauro Muller: 

•  Minas de Fluorita: Apresentaram melhores condições de trabalho desde a 
última fiscalização; 

•  Carbonífera Catarinense: Não trabalham de forma pró-ativa; somente 
executam as melhorias exigidas, não tem iniciativa própria. 

 
- Região de Siderópolis: 

•  Alimentação: somente parte dos trabalhadores está recebendo; 
•  Trabalho desacompanhado no subsolo; 
•  Escoramento de teto; 
•  Treinamento dos trabalhadores. 

 
3.2 - Itens Observados Durante a Fiscalização Conjunta que correspondem a problemas 
ocorridos na maioria das Minas: 

•  Número elevado de audiometria com alteração; 
•  Poeira nos cabeçotes das correias; 
•  Falta ou inadequação de treinamento dos trabalhadores 

 
3.3 – O Sr. Roberto comenta que é preciso buscar novas alternativas de humanização do 
ambiente de trabalho no subsolo e, após o comentário sobre as melhorias, passa a palavra 
aos representantes do DNPM. 
 
3.4 -  O engº Luiz Felipe reconhece as melhorias nas minas e atribui esse fato a constante 
atuação dos órgãos fiscalizadores, e encerra dizendo que o DNPM vem buscando novos 
recursos de para poder avaliar melhor os ambientes de trabalho. 



3.5 – O Geólogo Dario faz um relato sobre as irregularidades encontradas durante a 
fiscalização, principalmente na área de atuação de sua equipe. As principais foram: 

•  Ventilação de fundo de saco; 
•  Escoramento de Teto e 
•  Trabalho desacompanhado 

Também sugeriu que as carboníferas adotem uma forma de identificação dos 
funcionários que estão trabalhando no subsolo. Exemplificou que através de “crachás 
individuais” os responsáveis pela mina poderiam identificar de forma simples os 
trabalhadores que se encontram em atividade no subsolo. 
 
3.6 – O Sr. Genoir diz que em contato telefônico estabelecido com o Sr. José Carlos do 
Valle o mesmo sugeriu que os trabalhos desenvolvidos aqui em Santa Catarina, fossem 
estendidos para o estado do Rio Grande do Sul. 
E na mesma oportunidade o Sr. Genoir sugere ao coordenador que sejam repassadas aos 
Sindicatos, cópias das Notificações efetuadas durante a Fiscalização Conjunta. 
  
3.7 – O Sr. Roberto diz, que nesse caso não há problemas, pois toda empresa notificada 
também recebe uma cópia da notificação. E que a DRT possui um livro de registros que 
contém toda ação efetuada. 
 
3.8 – O engº Otaviano fez um comentário sobre a ventilação “fundo de saco”, com 
referência a NR 22.24.18. Explicou alguns termos técnicos, fazendo um comparativo com 
a redação da Norma Regulamentadora.  
 
3.9 – O engº Alfredo, relembrou que já foi solicitado à Comissão Nacional que altere a 
NR 22.24.18 onde a mesma se refere a ventilação “fundo de saco”. 
 
3.10 – O Sr. Roberto manifesta sua opinião pessoal em relação ao assunto. Destaca a 
irrelevância da discussão sobre a ventilação “fundo de saco”, e que mais importante a ser 
observado é a qualidade do ar. E que a norma é o mínimo a ser cumprido para a 
segurança e saúde do trabalhador. 
 
3.11 – O geólogo Dario de DNPM fez um comentário das irregularidades encontradas nas 
minas da Carbonífera Belluno. Ressaltou que os técnicos nem sempre acompanham o 
projeto apresentado e destacou a existência de  trabalho desacompanhado e da ventilação 
no subsolo. 
 
3.12 – O engº Paulo Baran fala sobre a Atomização – uma experiência trazida e 
implementada no subsolo para melhoria da ventilação. 
 
3.13 – O Sr. Roberto passa a palavra ao engº Otaviano e pede que ele explique o fato do 
trabalho desacompanhado no subsolo. 
 
3.14 – O engº Otaviano comenta a norma referente ao assunto e faz suas devidas 
explicações, conforme as atividades desenvolvidas sob sua responsabilidade. 
 



 
 
3.15 – O engº Alfredo discorda com a opinião do engº Otaviano, citando também a norma 
onde a mesma declara que cada empresa precisa desenvolver uma norma interna de 
segurança. 
 
3.16 – O Dr. Luis Carlos diz que a Comissão não pode esquecer que o objetivo de todo 
trabalho desenvolvido é a vida do trabalhador, e se a empresa quer preservar as questões 
financeiras, é melhor que ela pare com suas atividades do que coloque a vida dos 
trabalhadores em risco. 
 
3.17 – Ficou decidido que a CRSM encaminhará os seguintes ofícios, sobre: 
 

•  Identificação do trabalhador do subsolo, 
•  Correspondência de relato das vistorias ao SIECESC 
•  Convocação para reunião, ao grupo de trabalho responsável pela CIPAMIN. 

 
3.18 – Ficou decidido que no Caso Belluno, a CRSM vai aguardar a notificação do 
DNPM e a manifestação da empresa, e com base na apresentação do relatório serão 
tomadas as providências cabíveis, se houver necessidade. 
 
4. Seminário CIPAMIN 
 
4.1 - Os componentes da CRSM decidiram nomear um grupo de trabalho e o mesmo 
ficará responsável pela organização do Seminário CIPAMIN, que acontecerá durante a 
última semana do mês de julho nas dependências da SATC. O grupo definido foi o 
seguinte: 

 
- Genoir José dos Santos 
- Alfredo Febel 
- Ailson Valentim Tournier 
- Valdemar Mariot 
- Dario Valiati 
- Pedro Bosse 
- Gerson de Souza Júnior 
- Karoline Possamai Rosso 

 
4.2 – Uma convocação para a 1º reunião do grupo será encaminhada pelo SIECESC, para 
que as providências iniciais sejam definidas. 
 
5. Alimentação 
 
5.1 – O coordenador explica aos demais que, o grupo de trabalho responsável pela 
Alimentação, contratou uma nutricionista e a mesma, fez um estudo com os trabalhadores 
da Cooperminas e elaborou um cardápio alternativo. 
   



5.2 – O coordenador do grupo de Trabalho o Senhor Genoir, diz que o motivo dessa nova 
pesquisa é o descontentamento dos trabalhadores com o lanche servido.  
Esclareceu que a porcentagem de trabalhadores da Carbonífera Metropolitana, que 
aceitam o lanche atualmente é muito baixa e que existem algumas razões que levam os  
trabalhadores a não aceitarem o lanche. 
 
5.3 – O Sr. Roberto esclarece aos demais que, tanto a contratante como a empresa 
fornecedora de alimentação deverá estar inscrita no PAT (Programa de Alimentação ao 
Trabalhador), pois se houver uma fiscalização e o INSS comprovar que somente parte 
dos trabalhadores está sendo beneficiada, o órgão fiscalizador vai tributar como salário.  
 
5.4 – O Sr. Genoir por sua vez, diz que o novo cardápio elaborado já está sendo servido 
na Cooperminas. 
 
5.6 – Ficou decidido que antes de qualquer atitude para implantação do novo cardápio em 
todas as empresas, os trabalhadores deverão ser questionados conforme ocorreu 
anteriormente na Carbonífera Metropolitana. O mesmo Questionário deverá ser 
encaminhado à empresa para que o grau de satisfação possa ser avaliado. 
 
5.7 – A pesquisa elaborada será apresentada a CRSM na próxima reunião ordinária. 
 
Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às 13:40 h. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


