
Ata da 38º Reunião da CRSM 
 
 
Data: 13/08/2004 
Horário: 9:00 h 
Local: Sala de Reunião – SIECESC 
 
Presentes: 
 
Alfredo Febel     Carbonífera Criciúma 
Pedro Bosse Neto    Carbonífera Metropolitana 
Valdemar Mariot    Sindicato dos Trabalhadores de Lauro Muller 
Aparício de Almeida    Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Anderson Luis Weiss    Cia Nitroquímica 
Gerson Ribeiro de Souza Júnior  Carbonífera Catarinense 
Luiz Felipe Reis Seara   DNPM 
Genoir José dos Santos   Sindicato dos Trabalhadores de Siderópolis 
Gracieli Niero Machado   Carbonífera Rio Deserto 
José Carlos Bithencourt   Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
Otaviano Clarindo da Silva   Carbonífera Belluno 
Antonio Carlos Alves    Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Hugo Pignatel     Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Cleber José Baldoni Gomes   SIECESC 
Paulo Baran     Minageo 
 
Pauta: 
 

•  Apresentação da Pesquisa sobre Alimentação 
•  Avaliação do Seminário CIPAMIN 

 
Informes: 
 
O coordenador fez uma declaração sobre a ausência do DRT no IV Seminário CIPAMIN. 
O principal motivo foi à sobrecarga dos trabalhos. 
 
1.1 – Leitura da Ata da 37º Reunião. Aprovada, com pequenas correções.  
 
1.2 – Sugestão de inclusão na Pauta do dia:  

•  Trabalho Desacompanhado, pelo Sr. Genoir; 
•  Estatísticas, pelo engº Cléber. 

 
2 – Avaliação Seminário CIPAMIN 
 
2.1 – O coordenador do Grupo de Trabalho responsável pelo Seminário CIPAMIN, 
distribuiu aos presentes, uma tabela com as estatísticas da avaliação, baseada na opinião 
dos participantes. 



3 – O engº Pedro Bosse faz referência a NR 4 – Quadro IV que objetiva conhecer o 
coeficiente de freqüência e Gravidade. Esclareceu da metodologia do registro de 
ocorrência e investigação, entregando a CRSM um relatório. 
 
4 – O engº Cléber, alerta a necessidade de adoção de critérios únicos e universalizados, 
para todas as empresas. 
 
5 – O engº Cléber sugere uma reunião dos responsáveis pelas estatísticas de cada empresa 
com o DNPM e DRT para definir os critérios de preenchimento da documentação. 
 
6 – O Sr. Roberto, ressalta que a DRT tem observado que algumas empresas têm uma 
postura pró-ativa de antecipação e dissolução dos problemas, porém outras só fazem 
aquilo que for cobrado. E por esse motivo, nas próximas fiscalizações este 
comportamento será levado em consideração. 
 
6.1 – O engº Cléber solicitou que o DNPM e DRT emitam um documento descrevendo 
quais são as empresas. 
 
6.2 – O Sr. Roberto diz que a DRT tem condições de informar quase são as empresas, 
todavia, o engº Seara comenta que para tal informação precisa ser encaminhada à direção 
superior do DNPM. 
 
7 -  O Sr. Genoir, registra o agradecimento as carboníferas Metropolitana, Rio Deserto e 
Criciúma pelos brindes que foram oferecidos aos palestrantes e participantes do IV 
Seminário CIPAMIN. Também informa que não possui todos os dados dos custos para 
ressarcimento e fechamento contábil para o rateio. 
 
8 -  O engº Cléber, sugere que ainda este ano seja feito o “Dia de Treinamento de 
Primeiros Socorros”, e que como palestrantes seja convidado o Corpo de Bombeiros. 
 
9 – Avaliação sobre o Questionário Alimentação 
 
9.1 – Apresentado os resultados dos questionários: 

•  Carbonífera Catarinense 
•  Cooperminas 
•  Carbonífera Belluno 
•  Carbonífera Metropolitana e 
•  Carbonífera Rio Deserto 

 
9.2 – Preliminarmente os dados indicam que o lanche apesar de ser pouco é considerado 
de bom a regular; 
 
9.3 – Que o local de entrega do lanche, precisa melhorar. 
 
9.4 – O engº Cléber irá enviar o questionário para ser aplicado nos trabalhadores da 
Carbonífera Criciúma. 



 
9.5 – Ficou decidido, a emissão de correspondências às empresas com os dados 
resumidos de cada uma, e que enviem para a CRSM uma cópia do cardápio adotado e 
servido aos trabalhadores. 
 
10 – O engº Cléber leu aos presentes, o ofício enviado ao DNPM, CPRM e para o 
Secretário de Minas e Metalurgia, solicitando empenho na transferência dos 
equipamentos do CECOPOMIN. 
 
11 – Trabalho desacompanhado. 
 
11.1 – Houve uma discussão e foram expostas situações de algumas empresas que 
executam as atividades com ajudantes ou dois operadores em conjunto. 
Concluiu-se que é necessário a existência de procedimento escrito de conhecimento de 
todos, do que  a necessidade da tarefa ser executada pr duas pessoas. 
 
 
 
Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às 12:00 h.  
 
 

 


