Ata da 39º Reunião da CRSM
Data: 03/09/2004
Horário: 09:00 h
Local: Sala de Reunião – SIECESC
Presentes:
Cléber J. Baldoni Gomes
Hugo Pignatel
Antônio Carlos Alves
Otaviano Clarindo da Silva
Genoir José dos Santos
Luiz Felippe Reis Seara
Anderson Luís Weiss
José Carlos Bithencourt
Leonor José Rampinelli
Aparício de Almeida
Gerson Ribeiro de Souza Júnior
Paulo Roberto Vilaça
Pedro Bosse Neto
Alessandro Medina Pinto
Roberto Cláudio Lodetti
Paulo Afonso Garcia Baran
Alfredo Febel
Luis Donizetti Cerávolo

SIECESC
Sindicato dos Trabalhadores de Rio Maina
Sindicato dos Trabalhadores de Rio Maina
Carbonífera Belluno
Sindicato dos Trabalhadores de Siderópolis
DNPM
Nitroquímica
Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma
Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma
Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha
Carbonífera Catarinense
Carbonífera Comin
Carbonífera Metropolitana
Nitroquímica
DRT
Minageo
Carbonífera Criciúma
Cooperminas

Pauta:
•
•

Fiscalização Conjunta
Assuntos Gerais: - Resultado da Carbonífera Criciúma Questionário sobre
Alimentação e Terceirização no Subsolo.

O Sr. Roberto, coordenador do grupo, deu início aos trabalhos com a leitura da proposta
de Ata da 38º Reunião da CRSM foi esclarecido o caso do trabalho desacompanhado.
Com isso, foi aprovada a Ata da 38º Reunião da CRSM.
Informes:
-

O Sr. Roberto informa que o engº Luis Carlos Osório deverá comparecer em
reunião dias 15 e 16 de Setembro na DRT em Belo Horizonte para um
planejamento plurianual nas atividades de fiscalização no setor mineral a nível
nacional.

-

O engº Cléber solicita ao coordenador que reforce o interesse do SIECESC em
participar no grupo de trabalho que está redigindo o tema “Quantificação e
Qualificação da atmosfera existente no Subsolo”.

-

O engº Alfredo fez a entrega do resultado do questionário sobre o fornecimento de
lanche na Carbonífera Criciúma. O mesmo comenta que o relatório final dos
dados obtidos foi repassado para a direção da empresa, setor de segurança,
treinamento e Psicologia; para só então ser chamado o fornecedor para análise de
dados.

-

O engº Seara cita dois exemplos
Taquari/Vassouras e Cia Nitroquímica.

-

O Sr. Roberto faz um relato de que desta forma, o objetivo inicial foi alcançado e
que as melhorias agora estão nas negociações futuras entre empregados e
sindicatos dos trabalhadores.

de

alimentação

bem

sucedidos:

Caso Terceirização:
-

O Sr. Genoir informa que na Cocalit os serviços de avançamento de correias está
sendo feito por empresa terceirizada, com a possibilidade da participação de
menores de 21 anos.

-

O coordenador enfatiza que a atividade principal não poderia ser terceirizada, o
que casou debates, e que deverão ser fiscalizados de imediato a documentação das
empresas contratadas para fornecer mão de obra terceirizada.

-

Para completar, o engº Cléber fez uma leitura dos itens 22.3.2 e 22.3.5 da NR 22
que trata do assunto.

Fiscalização Conjunta:
-

Conforme o cronograma de atividades da CRSM, está prevista a fiscalização
conjunta nas empresas de extração de carvão da região carbonífera para o mês de
outubro de 2004. Porém novas diretrizes do MTF suspende a programação
existente e redefine futuras atuações, que por enquanto não foram perfeitamente
detalhados.

-

O Sr. Genoir lembra que na última fiscalização foi exigida a análise dos gases a
que os trabalhadores das coquerias ficam expostos.

-

O Sr. Roberto, diz que na sua avaliação pessoal, o setor de coquerias por estar em
crescimento deveria ser foco de fiscalização, e diz que tem condições de trazer
4(quatro) auditores para a fiscalização e que a comissão tem apenas que definir as
datas e os locais a serem fiscalizados.

-

Fica definido que, na terceira semana do mês de outubro aconteceria a
fiscalização, o que compreende o período entre os dias 18 à 22 de outubro.

•
•

Itens a serem fiscalizados:
Fornecimento de Alimentação
Atendimento dos itens fiscalizados e notificados nos anos anteriores.

•

Foi sugerida uma relação das empresas-alvo da fiscalização:
Mina Nova Fátima – Companhia Nitroquímica
Mina Morozini – Carbonífera Belluno
Mina da Cocalit
Mina 3G - Carbonífera Catarinense
Mina Barro Branco – Carbonífera Rio Deserto
Mina da COOPERMINAS
Incluindo as unidades de Beneficiamento e Coquerias.

Informes Finais:
-

A reunião com os representantes de cada empresa, que teria como pauta a
padronização do preenchimento do CAT, ficará aguardando maiores informações
do DNPM.

-

O Sr. Genoir informa que em recente reunião no Seminário de Saúde no Trabalho
foi citado o surgimento de 3 (três) novos casos de pneumoconiose na mineração.

-

O mesmo fica responsável por apurar a veracidade dessas informações.

-

O engº Luis Felipe Reis Seara informa que existe a possibilidade do Dr. Albino
fazer um novo trabalho sobre pneumoconiose.

-

O engº Cléber sugere o envio de correspondência para o Dr. Walter Lins
Arcoverde para demonstrar o interesse da CRSM na elaboração deste trabalho.

-

O Sr. Genoir informou que no dia 23/08/2004 ocorreu um acidente fatal com um
funcionário da Carbonífera Belluno no município de Pedras Grandes.

Sem mais, a reunião encerrou as 12:00 hs.

