
Ata da 129a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 03/08/2012 2- Horário: 9 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Roberto Claudio Lodetti 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 
01. Gilvano A. Espindola 
02. Jonathan N. Hoffmann 
03. Rafael Bortoloto 
04. Pedro Bosse Neto 
05. Genoir José dos Santos 
06. Daniel W. da Silva 
07. Fabiano Feuser Armando 
08. Antonio Cezar Stark 
09. Francisco V. Ramos 
10. Gerson Ribeiro de Souza Junior 
11. Otaviano Clarindo da Silva 
12. Valmir G. de Souza 
13. Guilherme de Bom Burigo 
14. Roberto C. Lodetti 

ACATEMI 
Rio Deserto 
Rio Deserto  
Florestal 
FITIEC 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Metropolitana 
Sind. De Siderópolis 
Sind. de Siderópolis 
Carbonífera Catarinense 
Carbonífera Belluno Ltda 
COOPERMINAS 
Carbonífera Criciúma 
SRTE/SC 

Pauta da reunião: 1) Avaliação do Módulo 06 do Curso de Gestão Saúde e Segurança na 
Mineração; 2) Avaliação do XII Seminário CIPAMIN; 3) Assuntos Gerais; 
 
O coordenador da CRSM inicia a 130ª reunião da CRSM. Logo, faz a leitura da 129ª ata 
de reunião, que é aprovada por todos.  
 
1.0 Avaliação do Módulo 06: O coordenador Lodetti abre espaço para comentários na 
avaliação do módulo 06, ocorrido no dia 18 de julho das 18h00 as 22h00 ministrado pelo 
eng. Daniel. Logo, o Sr. Genoir comenta que foi positivo a apresentação do módulo, e 
acrescenta que com este formato do plano de emergência, estariam caminhando para 
uma prevenção maior. O eng. Daniel comenta que a ideia, é apresentar uma estrutura 
padrão para todas as empresas. O coordenador sugere apresentar cursos exclusivos para 
brigadistas das empresas, sugere que o grupo de emergência comece a planejar este 
treinamento como atividade da CRSM no próximo ano. O eng. Daniel comenta ideia de 
criar um grupo de 2 a 3 pessoas para incursões nas minas para contribuição de 
informações, realizar cursos in loco, planejamento, e posteriormente à realização de 
simulados. O coordenador Lodetti solicita que seja incluído estas atividades nas metas 
da CRSM do ano que vem.  
 
02. Avaliação do XII Seminário CIPAMIN – O coordenador Lodetti apresenta a 
avaliação do XII Seminário CIPAMIN aos participantes para comentários. O sr. Genoir 
comenta que em uma das avaliações entregue pelos participantes, o trabalhador 
descreveu o que ficava cansativo ir pra empresa, e em seguida vir para atividade de CIPA. 
O eng. Guilherme comenta da redução de publico no ultimo dia de Seminário. O 
coordenador Lodetti comenta também a ausência de público posterior ao intervalo. 
Sugere que para o próximo ano, seja avaliado e tomado providencias neste sentido. O Sr. 
Genoir comenta a necessidade das empresas controlarem a presença de seus cipeiros no 
seminário. Com relação ao coffee break foi sugerido pelos participantes que seja 
acrescido à quantidade. Posteriormente, o coordenador Lodetti faz os agradecimentos à 
comissão organizadora do CIPAMIN. 

03. LTCAT: O Sr. Genoir comenta que a Cooperminas recebeu uma notificação dos 



Auditores Fiscais do MTE para elaboração do LTCAT e demonstrou sua preocupação 
quanto a elaboração destes laudos por alguns profissionais que estão descaracterizando 
o enquadramento da atividade dos mineiros como atividade especial para fins de 
aposentadoria, pois não estão colocando a associação de agentes. O Eng. Daniel comenta 
que o LTCAT não tem necessidade de ser feito anualmente, devendo a empresa possuir 
um programa de monitoramento agentes de risco. O eng. Pedro Bosse comenta que o 
laudo necessita ser atualizado anualmente, e mantido atualizado através do PGR e 
PCMAT, onde será analisado se os agentes de risco estão dentro dos limites de tolerância. 
 O coordenador comenta que vem encontrando PGR que não diz há quanto tempo o 
trabalhador está exposto a agentes em especial o ruído citando como exemplo o operador 
de stopper. O Sr. Genoir comenta que a aposentadoria especial é um direito dos 
mineiros, conquistado e mantido com muita luta e persistência dos sindicatos dos 
trabalhadores e precisa ser mantido pois ainda não temos garantia que as atuais 
condições de trabalho, ainda que tenham melhorado, não nos garante que o trabalhador 
não vai adoecer durante sua vida profissional, e poder gozar sua aposentadoria com 
saúde. 

04. Assuntos Gerais: O Sr. Serrano comenta da falta de participação de alguns 
encarregados nos treinamentos de segurança na Metropolitana. Comenta que alguns têm 
impedido os trabalhadores de estarem presentes nesta tão importante atividade. O 
coordenador acrescenta que os encarregados de um modo geral, são entraves nas 
questões de segurança nas empresas e mais importante é a participação e 
conscientização dos trabalhadores além da autonomia necessária para exigirem 
providencias nas situações de risco identificadas durante o processo de trabalho até 
avaliação do SESMT responsável por respaldar as decisões tomadas. Em seguida 
coordenador apresenta o novo colaborador da COOPERMINAS Valmir de Souza e lhe da 
boas vindas. Logo o sr. Valmir informa que o eng. Anderson não poderá estar presente 
nas reuniões da CRSM, pois cursa direito no período matutino, e que irá representa-lo a 
partir de então nas reuniões.  Posteriormente o coordenador Lodetti relembra o suposto 
acidente ocorrido na COOPERMINAS comentado pelo sr. Mariot em uma das reuniões da 
CRSM. Logo, pede ao Sr. Valmir que na próxima reunião relate o ocorrido. Em seguida, o 
eng. Daniel informa que no dia 10 de agosto, haverá uma reunião com os engenheiros de 
segurança, as 08h00 na sede do SIECESC. O Coordenador entrega cópia do oficio 
encaminhado ao superintendente regional do trabalho a Jéssica, em relação à consulta 
dos mandatos das CIPAS do ano que vem. Informa que esta em analise, e que não foi 
possível conversar com o superintendente pessoalmente devido ao choque de agendas. 
Mas que na próxima reunião, possivelmente trará mais informações a respeito do oficio e 
compensação do sábado. O eng. Otaviano informa que foi contratado um técnico de 
segurança para Lauro Muller e esta em processo de contratação de um técnico para a 
mina nova e um engenheiro de segurança. O Coordenador informa que a equipe da 3M 
colocou a disposição um curso de Programa de Proteção Respiratória, para capacitação 
de técnicos e engenheiros de segurança. O Sr. Genoir propõe que cada membro da CRSM 
traga duas pessoas para participar da capacitação. Logo, o coordenador sugere que seja 
realizado o curso nos dia 03 e 04 de outubro, solicita ao Sr. Gilvano que verifique a 
possibilidade do palestrante para estas datas. 

Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se as 11h45min. 

 
  
 



 


