
Ata da 100a Reunião da CRSM 
 

1- Data: 11/12/2009 2- Horário: 09h00 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti. 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: 
 

Empresas: 

Ronaldo Gomes da Silveira 
Rober Garzoni Losso 
Gilvanio amando Espindola 
Giovani de Souza 
Leonor José Rampinelli 
Darcioni Gomes 
Fernando Dias 
Gustavo Luciano 
Nereu Heidrich 
Patrick Schaldach 
Joni de Lima Pires 
Valdemar Mariot 
Genoir José dos Santos 
Félix Sávio Michels 
Guilherme de Bom Búrigo 
Juair Maffioletti 
Cléber José Baldoni Gomes 
Jussara Gonçalves da Silveira  
 

Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
ACATEMI 
Cooperminas 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Carbonífera Metropolitana 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Carbonífera Catarinense 
DNPM 
DNPM 
DNPM 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller 
FITIEC 
Carbonífera Belluno 
Carbonífera Criciúma 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller  
SIECESC 
SATC 

Pauta da reunião: 1) Avaliação das atividades do ano de 2009 (a. Projeto Pneumoconiose, b. 
Visitas referentes à análise da poeira nas minas, c. Visitas do GT Engenheiros de Segurança 
em minas de carvão nos Estados Unidos, d. Instalação de geradores, e. Estatística de 
Acidentes, f. Avaliação do IX Seminário CIPAMIN); 2) Planejamento para 2010. 

 
01. O Senhor Cléber José Baldoni Gomes, Secretário Executivo desta comissão, abre a reunião 
dando boas vindas a todo. Informa que o coordenador da CRSM, Sr. Roberto Lodetti não pôde 
se fazer presente nesta reunião em razão de compromissos inadiáveis.  
 
02. Em seguida, faz a leitura da pauta. Foi sugerindo pelos presentes que durante a discussão 
do item 1. Avaliação das atividades do ano de 2009, sejam abordadas as seguintes questões: a. 
Projeto Pneumoconiose, b. Vistas referentes à análise da poeira nas minas, c. Visitas do GT 
Engenheiros de Segurança em minas de carvão nos Estados Unidos, d. Instalação de 
geradores, e. Estatística de Acidentes e f. Avaliação do IX Seminário CIPAMIN. 
  
03. Em seguida faz a leitura da ata da 99ª reunião da CRSM. Foram sugeridas algumas 
correções referentes à descrição do item 1. Acidente ocorrido em 02/10/2009 na Carbonífera 
Metropolitana. Feitas as alterações, a ata foi aprovada. 
 
04. O Sr. Cléber Gomes dá continuidade a reunião iniciando o primeiro item de pauta             
“Avaliação das atividades do ano de 2009”, com o objetivo de analisar os trabalhos executados 
pela CRSM durante este período, propor melhorias e traçar metas para o ano de 2010. a. 
Projeto Pneumoconiose - O Sr. Cléber Gomes faz um relato sobre o histórico do andamento 
deste projeto, lembrando que os exames realizados pelo Dr. Albino José de Souza Filho, na 
primeira fase do trabalho, foram encaminhados Especialista em Pneumoconiose e leitor A da 
OIT, Dr. Eduardo Algranti, que em sua avaliação não concordou com alguns exames 
apresentados como alterados e outros ele validou, salientando também que, em muitos dos 
exames, a qualidade dos Raios-X não era suficientemente boa para uma análise. Com isto, foi 
decidido que os mesmos seriam refeitos. Ao chamar os trabalhadores para a repetição dos 
exames foram encontrados alguns problemas, pois algumas empresas não mandaram todos os 
seus funcionários, e alguns que já haviam se aposentado. Nesta segunda fase foram 



encaminhados para o Dr. Eduardo Algranti, 45 exames. Informou ainda que, em contato 
telefônico com o Dr. Eduardo Algranti, este informa que está finalizando a revisão dos Raios – 
X. Com a volta destes exames será possível proceder à parte final do trabalho que diz respeito a 
realização da estatística da pneumoconiose na região e que para tanto já realizou uma reunião 
com o Dr. Albino e com o Coordenador do GT Estatística, Paulo Afonso Baran.  Nesta reunião 
foi pedido que o Dr. Albino de Souza Filho entregue à CRSM um dossiê individual dos 70 
trabalhadores consultados. b. Visitas nas minas para análise da poeira - O Sr. Cléber Gomes 
informou que realizou juntamente com o Sr. Luiz Antônio Pretto Menezes visitas na Mina 3 
(Cooperminas), Mina do Verdinho (Carbonífera Criciúma), Mina Cruz de Malta e Novo Horizonte 
(Rio Deserto),  Mina Bonito (Catarinense) e Mina Fontanella (Carbonífera Metropolitana), 
faltando ainda,  a Mina 3 G (Catarinense), Mina Cantão e Morozini Norte (Carbonífera Belluno) 
e Minageo. Destacou em seguida, a preocupação quanto a ventilação, principalmente no que 
diz respeito à poeira gerada pelo minerador contínuo. Mencionou ainda, que a coleta da poeira 
será realizada nas frentes de serviço das minas para a análise da explosividade e nocividade. 
Os pontos de transferência de correia também são locais onde se observa grande quantidade de 
poeira e serão considerados como o segundo ponto de coleta. Finda as visitas em todas as 
minas, será elaborado um relatório, que deverá ser apresentado em uma das próximas 
reuniões da CRSM. c. Visitas do GT Engenheiros de Segurança em minas de carvão nos 
Estados Unidos - O Sr. Cléber Gomes relatou que diante das questões levantadas no ano de 
2009 quanto a segurança na mineração, principalmente no que diz respeito à utilização das 
máscaras de fuga, câmaras de refúgio,  sinalização nas minas e plano de emergência, cinco 
membros do GT Engenheiros de Segurança, respectivamente os Senhores Giovani de Souza, 
Guilherme Búrigo, Félix Michels, Daniel Wasniewski e Ronaldo Silveira,  realizarão no ano de 
2010 visitas em minas dos Estados Unidos, com o intuito de trazer boas práticas  referentes a 
este assunto para esta comissão e para as minas da região. Após as considerações do Sr. 
Cléber Gomes, foi dada a palavra ao Sr. Genoir José dos Santos, que relatou o tópico seguinte: 
d. Instalação de geradores nas minas – Nesta ocasião, questionou quais as minas que já 
instalaram os geradores, sendo informado que as Carboníferas Cooperminas, Catarinense e 
Belluno ainda não os instalaram e que os geradores das Carboníferas Metropolitana, Rio 
Deserto e Criciúma já estão devidamente instalados. Quanto à Minageo não se tem informação. 
Em seguida, o Sr. Cléber destacou que em numa das reuniões da CRSM, o Sr. Roberto Lodetti 
salientou que como o prazo para instalação dos geradores já acabou, as empresas que não o 
cumpriram estão sujeitas a multa. e. Estatística de Acidentes - O Sr. Cleber Gomes informou 
que no próximo ano será feito o levantamento das CATs apresentadas pelas empresas para a 
elaboração dos dados estatísticos. O Sr. Genoir José dos Santos retomou a palavra para falar 
da questão das altas temperaturas nas minas, destacando a Mina Fontanella, solicitando que a 
solução desta questão fosse tratada como meta para o próximo ano. Neste momento, o Sr. 
Guilherme Búrigo informou que é permitido o trabalho na mina em altas temperaturas, desde 
que hajam períodos alternados de descanso e que esta poderia ser uma solução. Logo, o Sr. 
Cléber Gomes disse que seria feita uma nova visita nesta mina para a análise da situação e 
solução do problema. f. Avaliação do IX Seminário CIPAMIN - O Sr. Cléber Gomes fez a 
leitura da avaliação do evento, onde participaram aproximadamente 180 pessoas na primeira 
etapa (05 e 06/08/2009) e 92 pessoas na segunda etapa (05 e 06/11/2009), que mostra que o 
evento obteve aprovação da grande maioria dos seus participantes. Por fim a Srta. Jussara da 
Silveira ficou responsável por disponibilizar a apresentação da avaliação do seminário através 
do site do SIECESC. 
 
05. Nos Instantes seguintes foi iniciada uma discussão entre os presentes a respeito da 
relevância da conscientização dos trabalhadores e mineradores quanto à segurança na 
mineração. Logo, o Sr. Cléber Gomes ressaltou a necessidade de investimentos nesta área, 
mencionando que o SIECESC tem seu foco principal, no ano de 2010, voltado para este 
assunto, a fim de buscar a melhoria das condições de trabalho e conseqüentemente da imagem 
do setor.  
 
06. O Sr. Cléber Gomes prosseguiu a reunião fazendo a leitura do segundo item de pauta 
“Planejamento para 2010”. Nesta ocasião os presentes na reunião sugeriram que no próximo 
ano sejam abordadas as seguintes questões: a. Elaboração das estatísticas referentes à 
pneumoconiose e acidentes nas minas; b. Retomada das vistorias internas; c. Realização do X 
Seminário CIPAMIN; d. Realização de palestras voltadas para os mineradores e supervisores 
nas minas: Hermano Machado (supervisores), Mario Parreiras (supervisores) e Cláudia 



Pellegrinelli (Mineradores); e. Treinamento do GT Engenheiros de Segurança nos Estados 
Unidos e Canadá; f. Treinamento de Segurança com apoio da SATC; g. Treinamento de 
bombeiros para as minas; h. Retomada do GT Planos de Emergência; i. Monitoramento da 
ventilação e das condições de higiene, saúde e segurança no trabalho (poeiras e gases); j. 
Elaboração de recomendações referentes à segurança na mineração; k. Participação da CRSM 
nas SIPATMIN’s e l. Prevenção da pneumoconiose. Feitas as sugestões a Sta. Jussara da 
Silveira ficou responsável por transcrever as idéias e encaminhá-las aos membros da CRSM, 
estipulando um prazo para novas propostas pertinentes ao planejamento da comissão para 
2010. 
 
07. Finalizado o segundo item de pauta, o Sr. Cléber Gomes informou aos presentes que nos 
dias 14 a 18/12/2009, será realizado um Curso de ArcGIS 9.3 – Módulo II e que aqueles que 
tiverem interesse devem encaminhar as fichas de inscrição do referido curso para o e-mail da 
Srta. Jussara da Silveira. 
 
08. Sem mais assuntos a serem tratados, a presente reunião foi encerrada às 11h52min da 
data corrente. 
 
 

 
 


