Ata da 106a Reunião da CRSM
1- Data: 09/07/2010

2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes.
5 – Participantes:
Nome:
Daniel Wasnievski da Silva
Gustavo Luciano
Cléber José Baldoni Gomes
Patrick Schaldack
Eduardo Antônio Just
Felix Savio Michels
Antônio Cezar Stairk
Fernando Valentim
Genoir José dos Santos
Francisco Vilmar Ramos
Guilherme de Bom Búrigo
Giovani de Souza
Fabiano Feuser
Pedro Bosse Neto
Vanderlei Mendes
Alexandre Selbach
Jussara Gonçalves da Silveira

Empresas:
Carbonífera Metropolitana
Carbonífera Metropolitana
SIECESC
DNPM
SATC
Carbonífera Belluno
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis
Sindicato dos Mineiros de Criciúma
Federação dos Mineiros
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis
Carbonífera Criciúma
Cooperminas
Carbonífera Metropolitana
Florestal S/A
Delupo
MSA do Brasil
SATC

Pauta da reunião: 1. Encaminhamentos do questionário aplicado à Carbonífera
Metropolitana; 2. Avaliação do X Seminário CIPAMIN; 3. Encaminhamentos para a
palestra da Sra. Cláudia Pellegrinelli; 4. Estatística do projeto Pneumoconiose.
01. O Sr. Cleber José Baldoni Gomes, Secretario Executivo desta comissão, abre a
reunião dando boas vindas a todos. Informa que conduzirá a reunião, uma vez que por
motivos pessoais, o Coordenador da CRSM, Sr. Roberto Lodetti, não pôde se fazer
presente.
02. Em seguida faz a leitura da pauta. Neste momento, o Sr. Genoir Jose dos Santos
pede a inclusão do seguinte item: monitoramento de gases.
03.Inicia a leitura da ata da 105a reunião da CRSM, aprovada pelos presentes sem
alterações. Logo o Sr. Genoir dos Santos esclarece a dúvida levantada na última reunião,
quando o Sr. Daniel Daniel Wasnievski da Silva informou sobre o impedimento do
Ministério Público do Trabalho quanto ao prolongamento da carga horária na
Carbonífera Metropolitana para ministrar treinamento, dizendo que entrou em contato
com este órgão e que esta informação de fato procede.
04. O Sr. Cléber Gomes faz a leitura da pauta da reunião extraordinária da CRSM
ocorrida em 28/05/2010, também aprovada sem necessidade de modificações. Nesta
ocasião, relembra as empresas sobre a necessidade de encaminhamento de uma cópia da
resposta enviada ao MPT sobre os questionamentos pertinentes a nocividade e
explosividade da poeira ao SIECESC, para que o mesmo possa elaborar um relatório
único sobre o referido assunto a este órgão. Também é necessário o encaminhamento
deste documento ao DNPM.
05. É dada continuidade a reunião com a discussão do primeiro item de pauta:
questionário aplicado à Carbonífera Metropolitana. O Sr. Cléber Gomes menciona que
conforme previsto na 105a reunião da CRSM, foi realizada uma reunião com o setor de

pesquisas da SATC para a apresentação do questionário e adequação metodológica que o
torne o mais eficaz e objetivo possível. O coordenador da equipe de pesquisas da SATC,
Sr. Eduardo Antônio Just, fez a adequação que julgou necessária, sugerindo que a
aplicação do questionário seja feita durante o expediente e no local de trabalho, por
profissionais responsáveis pelo setor de recursos humanos ou pessoas que não
trabalhem na empresa. Posteriormente, entregou uma cópia do questionário aos
participantes da reunião para análise das alterações propostas. Foram sugeridas
melhoras em algumas questões a fim de facilitar o entendimento. Ficou definido que as
duas primeiras perguntas serão customizadas para cada empresa, sendo que a opção
“não respondeu” seria retirada das questões. O Sr. Eduardo Just mencionou que fará
uma nova análise do questionário a fim de tentar reduzi-lo, diminuindo o tempo de sua
aplicação para até 20min, que será feita pelo pessoal da SATC. Foi acordado que será
realizada uma reunião no dia 15/07/2010, entre o Sr. Daniel Wasnievski e o Sr.
Eduardo Just, com intuito de finalizar o questionário e tomar as providencias cabíveis
junto à direção da Carbonífera Metropolitana e da SATC para viabilizar a aplicação do
questionário. No dia 20/07/2010, será realizada uma reunião extraordinária da CRSM
para discussão dos resultados obtidos. O Sr. Genoir dos Santos aproveitou para informar
que convidará o Secretario Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor
Mineral, Sr. João Trevisan, para participar desta reunião e para falar sobre o
treinamento para a mobilização e capacitação do setor mineral para a gestão da saúde
dos trabalhadores nas minas: CIPAMIN E PGR, que será realizado na Indústria
Carbonífera Rio Deserto no período de 26 a 30/07/2010.
06. Em seguida, foi feita a apresentação da Avaliação do X Seminário CIPAMIN, que
abordou as seguintes questões: local do evento, material distribuído, recepção, palestras
apresentadas e sugestões. Foi verificado que das 124 avaliações entregues, foram
devolvidas apenas 30. Foram propostas algumas melhorias para o próximo evento, sendo
estas: maior controle da freqüência dos participantes para que os mesmos participem de
todos os dias do evento e até o final; reforço na cobrança da entrega da avaliação do
seminário; maior empenho por parte das empresas para a liberação dos funcionários; e
filmagem do evento pela equipe de jornalismo da SATC. Outra meta proposta para o
seminário de 2011 é a maior dinamização das palestras.
07. Posteriormente, foi iniciado o debate entre os membros da comissão sobre o papel do
Centro de Referencia de Saúde do Trabalhador – CEREST. Não havendo um consenso
sobre esta questão, o Sr. Cléber Gomes propôs que seja solicitado à direção do CEREST
uma apresentação sobre as suas principais atribuições e responsabilidades e atividades.
08. Encaminhamentos para a palestra da Sra. Cláudia Pellegrinelli: A Srta. Jussara
Silveira informou que já foi confirmada a participação da palestrante e que os custos de
deslocamento e diárias serão arcados pelo SIECESC. A palestra tem como tema, a
importância da saúde e segurança na mineração e será realizada nos dias 15 e 16 de
setembro de 2010, nas dependências da SATC. O objetivo da inclusão deste item na
pauta da reunião é a divulgação do evento, para que as empresas se programem para o
encaminhamento do maior número de funcionários possível.
09. É iniciado o próximo item da pauta: Análise estatística dos dados do projeto
pneumoconiose. O Sr. Cléber Gomes informou que em reunião com o Dr. Albino, ficou a
cargo do mesmo o encaminhamento da estatística de pneumoconiose do ano de 1985,
para a comparação com os dados obtidos atualmente. Informou que o Sr. Paulo Baran
não pode comparecer nesta reunião e que o Dr. Albino ainda não encaminhou os dados
de 1985. EM seguida apresentou a última revisão do trabalho onde foram incluídas as
seguintes informações: Número de casos suspeitos (classe 0/1) e com a suspeita de
doença (classe 1/0 ou superior) entre 204 casos analisados, valor mediano entre as seis
avaliações realizadas e perfil do diagnostico dos casos considerados como suspeita
doença (1/0 ou mais). A conclusão é que houve uma diferença estatisticamente
significativa entre os caso de pneumoconiose, em relação à informação histórica (1985),

ou seja, atualmente há uma prevalência menor do que em 1985.
10. Monitoramento de gases: O Sr Genoir dos Santos informou sobre relatos recebidos
sobre a ocorrência de metano em algumas minas, onde e a ausência de metanômetros
nos mineradores contínuos. Diante disto, o Sr. Cléber Gomes sugeriu que a CRSM faça
uma recomendação às empresas, relatando a preocupação da comissão com relação às
questões de ventilação, poeiras e gases e alertando sobre a necessidade da constante
medição destas condições por meio de equipamentos adequados.
Não havendo mais assuntos a ser tratados, a reunião foi encerrada as 12h15 da data
corrente.

