
Ata da 37º Reunião Ordinária da CRSM 
 
 
Data: 02/07/2004 
Horário: 9:00 H 
Local: Sala de Reunião –SIECESC 
 
Presentes: 
 
Alfredo Febel     Carbonífera Criciúma 
Roberto Lodetti    DRT 
Arnoldo Vivaldo Mattos   F.T.I.E.C. 
Ailson Valentim Tournier   Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma 
Gracieli Niero Machado   Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Valdemar Mariott    Sindicato dos Trabalhadores de Lauro Muller 
Gerson Ribeiro de Souza Jr.   Carbonífera Catarinense 
Luiz Donizetti Cerávolo   Cooperminas 
Genoir José dos Santos   Sindicato dos Trabalhadores de Siderópolis 
Pedro Bosse Neto    Carbonífera Metropolitana 
Olívio de Mello    Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Anderson Luis Weiss    Cia. Nitroquímica 
Luiz Carlos R. Ferreira   Ministério Público 
Paulo Afonso Baran    Minageo 
 
Pauta: 
 

•  Continuação da Pesquisa sobre Alimentação 
•  Identificação do Trabalhador 
•  Seminário CIPAMIN 

 
1. Leitura da Ata da 36º Reunião. Ata aprovada. 
 

Informes: 
 
O Sr. Roberto Lodetti explica que foram definidos 3 encaminhamentos na 36º Reunião, 
mas que somente um foi enviado, pois o excesso de trabalho não o permitiu. Os outros 2 
ofícios serão encaminhados no decorrer desse mês. 
 
O Sr. Arnoldo pede uma explicação sobre o item observado durante a Fiscalização 
Conjunta que descreve o grau elevado de audiometria nos trabalhadores de subsolo. 
 
O Sr. Roberto explica que tal item foi observado pelos auditores e que maior atenção será 
dispensada após a apresentação das estatísticas de acidentes e doenças do trabalho. 
 

 
 



1. Apresentação da Pesquisa sobre Alimentação 
 
1.1 – O Sr. Roberto pede aos componentes do Grupo de Trabalho responsável pela 

Alimentação, que a apresentação sobre o questionário seja objetiva. 
 

1.2 – O Sr. Genoir coordenador do GT Alimentação, explicou que o Questionário de 
Avaliação foi aplicado na Cooperminas, e que apenas 98 trabalhadores 
preencheram e entregaram até a presente data. O restante dos trabalhadores 
entregarão os questionários numa próxima oportunidade, para que os dados sejam 
compilados, tabulados e apresentados à CRSM. 

             
1.3 – O Sr. Roberto pediu ao coordenador do GT Alimentação, que o mesmo 

Questionário seja aplicado nas demais empresas que estão fornecendo o lanche 
aos trabalhadores. 

 
2. Identificação do Trabalhador no Subsolo 

 
2.1 – O Sr. Roberto explica que o DNPM percebeu a necessidade e por isso sugeriu, 

após a última Fiscalização, que todo o trabalhador de subsolo seja identificado, 
com o objetivo de facilitar os trabalhos no caso de acidentes surpresa. E que, a 
CRSM precisa definir alguns parâmetros, como: 

•  o modelo de identificação será padrão para todas as empresas ou livre? 
•  os modelos existentes são eficientes?  
•  o cartão ponto é suficiente para identificar o trabalhador? 
 
2.2 – Na opinião do coordenador o cartão ponto não é suficiente para tal objetivo e é 

preciso definir algumas alternativas para que a empresa faça adaptações em seus 
projetos de controle. 

 
2.3 – O Sr. Ailson comentou um incidente acontecido na Mina Barro Branco há 

alguns anos atrás, onde 2 trabalhadores se perderam e após muito tempo depois 
foram encontrados. Disse que a idéia do projeto tem fundamento e que precisa ser 
implementada rapidamente. 

 
2.4 – O engº Alfredo disse que na NR 22 ou na NM existe uma norma que dita a 

identificação do trabalhador. E, manifesta sua preocupação. Questiona os demais 
sobre a garantia do novo projeto, já que o Cartão Ponto é avaliado com 
insuficiente. 

 
2.5 – O Sr. Arnoldo ressaltou que o Cartão Ponto não é suficiente para identificação 

porque não existem profissionais orientados para desenvolver um controle de 
identificação e de permanência no subsolo. 

 
2.6 – O engº Paulo Baran disse que já existe uma Norma que obriga a identificação do 

trabalhador, mas não indica o prazo determinado para o seu cumprimento. E, 
como exemplo sugeriu o capacete como meio de identificação no subsolo. Onde 



poderá constar o nome do trabalhador, sua função e seu tipo sanguíneo. Através 
desse método, o trabalhador jamais iniciaria sua jornada de trabalho, sem estar 
identificado. 

 
2.7 – O engº Luis Felipe salientou que o DNPM vai exigir um sistema de controle e 

identificação dos trabalhadores do subsolo e que cada empresa deve estabelecer e 
apresentar rapidamente à comissão seu sistema para ser avaliado. 

 
2.8  - O Dr. Luis Carlos diz que se já existe um controle, basta apenas saber se é 

eficiente, no caso de algum evento surpresa. 
 

2.9 – O Sr. Roberto diz que cada empresa tem um controle individual, conforme sua 
cultura, mas ressalta que precisa haver uma implementação desse sistema para 
que no caso de emergência, a situação não fuja ao controle. 

 
2.10- O eng. Pedro diz que na Carbonífera Metropolitana, que um dos meios de 
controle de trabalhadores no subsolo, é feito através das lanternas individuais. 

 
2.11– O Sr. Roberto Lodetti diz que a comissão deverá enviar as empresas um 
relatório com os resultados da última fiscalização e juntamente, uma solicitação para 
que as empresas encaminhem um demonstrativo dos seus sistemas de controle de 
trabalhadores no subsolo. 

 
2.13– O eng. Luis Donizetti questiona se o trabalhador previamente definido como 
superfície, pode atuar no subsolo. 

 
2.14– O eng. Alfredo explica que sim, desde que o mesmo esteja apto e autorizado 
para atuar no subsolo. 

 
      3 – Seminário CIPAMIN 
 
     3.1 – O sr. Genoir relata aos demais presentes, que a data definida para realização do    
IV Seminário CIPAMIN será 28 à 30 de julho de 2004, na SATC. Na oportunidade 
apresentou o rascunho da programação que ficou pré-definido na reunião do grupo de 
trabalho responsável pelo seminário. O mesmo foi alterado e alguns componentes do 
grupo ficaram responsáveis por tais mudanças. 
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou às 12:00 h. 
 
 
  
 
 
 


