Ata da 42º Reunião da CRSM
Data: 03/12/2005
Local: Sala de Reunião – SIECESC
Horário: 09:00 h

Presentes:

Cléber J. B. Gomes
Alfredo Febel
Pedro Bosse Neto
Dario Valiati
José Carlos Bithencourt
Anderson Luis Weiss
Jerri Elias
Valdemar Mariot
Genoir José dos Santos
Sedenir Martinhago
Otaviano Clarindo da Silva
Luiz Felipe Reis Seara
Roberto C. Lodetti
Hugo Pignatel
Antonio C. Alves
Luiz Donizetti Cerávolo
Luiz Carlos R. Ferreira

SIECESC
Carb. Criciúma
Carb. Metropolitana
DNPM
Sindicato dos Mineiros de Criciúma
Cia Nitroquimica
Sindicato dos Mineiros
Sind. dos Mineiros de Lauro Muller
Sindicato dos Mineiros de Sideropolis
Carbonífera Catarinense
Carb. Belluno / ACEM
DNPM
DRT
Sindicato dos Mineiros do Rio Maina
Sind. dos Mineiros de Forquilhinha
Cooperminas
Ministério Público do Trabalho

Pauta:
•
•
•
•

Escolha da nova coordenação;
Elaboração do Plano de trabalho para 2005;
Pneumoconiose – com Dr. Albino Maciel;
Assuntos Gerais

1.1 – O Sr. Roberto Lodetti iniciou a 42º reunião da CRSM, apresentando o Dr. Albino
Maciel, médico pneumologista aos demais presentes.
1.2 – O Dr. Maciel iniciou sua participação com uma palestra sobre pneumoconiose com
o objetivo de desenvolver um novo projeto sobre a atual situação dos trabalhadores da
mineração em relação à doença.
1.3 – No decorrer da apresentação, o pneumologista demonstrou através de slides e fotos,
os variados tipos e as causas mais comuns, e explicou também que não somente o pó
de carvão causa essa patologia. Na opinião do Dr. Albino, a pneumoconiose já é

considerada uma doença do passado. A preocupação atual é em torno da asma e
bronquite ocupacional.
1.4 – O estudo, sobre a pneumoconiose, apresentado pelo Dr. Albino Maciel aos
componentes da CRSM, foi desenvolvido até década de 80 com os trabalhadores
relacionados ao carvão em toda Região Carbonífera que eram num total de 14.000
dos quais 12% apresentavam a doença.
1.5 – O Dr. Albino esclarece aos presentes que sua pretensão, é iniciar de um novo estudo
com bases estatísticas entre os trabalhadores relacionados com o carvão e a fluorita,
para obter um resultado detalhado sobre a prevalência da doença que apesar de existir
em menos quantidade, ainda não foi erradicada.
1.6 – O desenvolvimento desse estudo seria em parceria com o Hospital São José, do qual
o especialista faz parte, que dispõe de toda infraestrutura no que diz respeito à parte
médica do projeto. O Dr. Albino também ressaltou que, um sumário com os custos do
projeto já foi enviado ao Sr. Walter Lins Arcoverde, diretor de fiscalização do
DNPM, com intenção de buscar apoio junto àquela entidade.
1.7 – O engº Cléber explica ao Dr. Albino a origem da comissão, e que foi formada no
ano de 2001 para acompanhar a implantação da nova norma - NR 22 - e que
especificamente a nova norma trouxe certas facilidades para fiscalização das minas. E
que o trabalho que vem sendo feito pela comissão tem melhorado muito as condições
das minas no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho. A primeira parte do
trabalho da CRSM foi aplicar os itens da NR 22 através das fiscalizações e auditorias
internas nas empresas e que o segundo passo a ser dado é instrumentar e quantificar
as questões. E salientou que existe o interesse em participar no desenvolvimento do
novo projeto sobre pneumoconiose, que além da participação governo, talvez algumas
empresas privadas possam apoiar.
1.8 – O coordenador agradece a presença do Dr. Albino na 42º Reunião da CRSM e
coloca a CRSM a disposição para qualquer ajuda no desenvolvimento do projeto.
1.9 – Em anexo fotos da participação do Dr. Albino na reunião.
2 – Seguindo a pauta da reunião o coordenador explica que, motivos profissionais o
impedem de coordenar a comissão e que por esse motivo deverá acontecer a
nomeação de outro coordenador, após o Delegado Regional expedir a nova formação
da CRSM.
2.1 – Por motivos do horário, os demais itens de pauta foram transferidos para uma
próxima reunião e deu-se por encerrada a 42º reunião ordinária da CRSM às 12:30 h.
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