Ata da 73ª Reunião Ordinária da CRSM
1- Data: 03/08/2007

2- Horário: 09:00h

3- Local: Sala de Reunião - SIECESC

4 – Direção: Roberto Lodetti

5 – Participantes
Nome

Empresa

Roberto Lodetti
Amélio Colombo
Pedro Bosse Neto
Genoir José dos Santos
Petson Pontes
Rodrigo Peixoto Cordova
Otaviano Costa
Valdemar Mariot
Solemar de Souza Cardoso
Sedenir Martinhago
Guilherme de Bom Búrigo
Luiz Donizete Cerávolo
Giovani de Souza
Paulo Afonso Baran
Cléber Jose Baldoni Gomes
José Carlos Bithencourt
Paulo Roberto Vilaça
Jesse Otto Freitas
Denise Aparecida da Rosa
Assuntos/Ações a serem tomadas:

DRT/SC
Nitroquímica
SIECESC
STIECEST
CEDRO
Nitroquímica
Belluno/ACEM
Sindicato Lauro Muller
Sindicato dos Mineiros de Rio Maina
Carbonífera Catarinense
Carbonífera Criciúma
SIECESC
Cooperminas
Minageo
SIECESC
Sindicato dos Mineiros Criciúma
Comin & Cia
DNPM
SIECESC

Pauta da Reunião:
- Avaliação Seminário Cipamin;
- Avaliação da Fiscalização Conjunta;
- Assuntos Gerais.

01. O Senhor Roberto Lodetti abre a reunião dando boa vinda a todos. Em seguida procede
à leitura da 72ª Ata de Reunião da CRSM. Após algumas alterações ortográficas a ata foi
aprovada.
02. Iniciou a pauta com a Avaliação do VII Seminário Cipamin. O Engenheiro Cléber
apresenta a avaliação em Power-Point aos membros da comissão. Disse que a
participação foi recorde. O Senhor Roberto Lodetti ficou contente com o número de

trabalhadores, e que apesar de muitas vezes não quererem ouvir o que a legislação diz,
relata que estava ótima a participação de todos.
03. A respeito das atas disponíveis na Internet, o Engenheiro Cléber informa da dificuldade
que estamos passando em regularizar a situação. Que após algumas modificações,
voltarão para o site SIECESC, devidamente atualizadas.
04. O Senhor Roberto Lodetti passa a palavra aos demais, para comentários pertinentes ao
Seminário Cipamin. O Senhor Genoir elogiou muito o Seminário, dizendo que o mesmo
está sendo uma vitrine para os Palestrantes. Elogiou também o pessoal que organizou o
evento, bem como a divulgação. Na sua opinião informa que no próximo Seminário seria
interessante uma palestra sobre estatística. O Senhor Roberto Lodetti comenta que deverá
ter uma palestra mostrando o quanto a mineração evoluiu.
05. Cléber relatou o aumento do público neste Seminário. Fez alguns comentários sobre: a)
realizar

palestras

que

falem

sobre

a

extração

e

beneficiamento

de

Pedreiras/Fluorita/Coquerias; b) trazer filmes/fotos/imagens referentes a este tema; c)
desenvolver sem falta um trabalho com Dr. Albino sobre Pneumoconiose.
06. Próximo assunto: Desfile de Moda na Belluno. O Engenheiro Otaviano informou que
correu tudo bem. Que todos usaram capacete. Que o desfile ocorreu no início da mina
(+/- 200 metros). Que o piso foi todo concretado e que lógico nas frentes de serviço não
teria condições de realizar tal evento.
07. Próximo assunto: Mina Modelo. Foi dito que as condições de segurança na Mina
Modelo são péssimas. Após várias discussões ficou decidido que no dia 10/08/2007 às
09H00 irá um pessoal da CRSM visitar a mina, sendo eles: Cléber, Genoir, Rodrigo,
Guilherme, Mariot, Giovani, Pedro Bosse, Donizete e Otaviano.
08. Próximo assunto: Fiscalização conjunta de 09 a 13 de julho de 2007. Foi comentada a
dificuldade em pegar as notificações com os auditores. Que o Celso centralizou a questão
da parte elétrica em todas as empresas. Que ele notificou em manter esquema
unifilares /instalações elétricas. Que notificou a Cantão, o Lavador, Metropolitana, a Rio
Deserto, a Morosini, todos com o item da NR10. Que o Senhor Celso foi bem rigoroso na
questão da eletricidade, e que fez as notificações deixando tudo registrado nos livros.
O Senhor Genoir informa que a Belluno continua admitindo pessoal com pouco

treinamento. Que a Belluno não tem uma equipe montada para dar treinamento e que não
tem documentação que diga que o funcionário passou pelo treinamento pessoal. Em
seguida o representante da Belluno, Engenheiro Otaviano diz que está sendo dado
treinamento admissional para o pessoal, e que inclusive há registros.
09. Próximo assunto: Notificação da Cooperminas. É dada a palavra ao Engenheiro Luiz
Donizete Cerávolo que diz que o objetivo destas vistorias é a melhoria, e que os
engenheiros estão empenhados em ajudar, inclusive ele. Porém, não concorda com a
forma de notificação. Detalhou uma notificação, não concordando com o que foi
apresentado. Disse que o pessoal muitas vezes não tem conhecimento de mineração o que
então, prejudica o resultado da vistoria. Relatou uma notificação a respeito da água,
dizendo que deveriam ter água potável, com bebedouros e copos plásticos. O Engenheiro
informa que a água é potável, que pode inclusive tirar do cano e beber tranquilamente, não
precisando especificamente de um bebedouro. Disse que é inviável instalar um bebedouro
no subsolo, inclusive nas frentes de serviço. Foi relatado, também, mais uma notificação
sendo esta muito mais grave, referente ao fornecimento de EPI’s. Que segundo
informações, um dos auditores recebeu uma denúncia dizendo que a empresa não fornecia
EPI’S e que também tinha menor de idade trabalhando no subsolo. Disse que é deprimente
uma empresa de carvão estar recebendo um termo de notificação deste tipo.
10. Próximo assunto: Sanitários da Nitroquímica. O Engenheiro Donizetti disse que tentou
procurar algo nas Atas da CRSM, porém até onde se sabe não tinha ata. Que dias antes da
vistoria conversou com a Sra. Luciana no Ministério do Trabalho. Perguntou a ela se estava
tudo certo e a mesma disse que sim. Ocorre que a Sra. Luciana acabou notificando quatro
autos de infração. O Senhor Donizetti diz que ligou para ela pedindo informações de tal
atitude, já que ela tinha dito que estava tudo certo. Ela informou ao Donizzetti que estava
tudo correto até aquele momento, porém no que diz respeito aos banheiros não. O
Engenheiro informa que em virtude da distância ser muito pequena, a Nitroquímica não
impede ninguém de ir à superfície fazer suas necessidades. Informou que pode subir sem
problema algum. Que na superfície os banheiros são bem limpos e bem cuidados tendo
inclusive vários sanitários.
11. Próximo assunto: placas. A Sra. Luciana informou que a sinalização não é suficiente e
nem eficaz, neste sentido acabou notificando. O Engenheiro informa que na mina tudo é
detalhadamente sinalizado. Informa, também, que a Nitroquímica não vai fazer economia

alguma. Que se acaso tiver que ser feita alguma modificação vai fazer e pronto. Só que no
dia da vistoria a fiscal não falou nada. Solicitou que Senhor Roberto Lodetti verifique esta
questão (para discutir o assunto na hora lá na mina e não depois).
12. Próximo assunto: Comentários sobre a inspeção. O Senhor Roberto Lodetti diz que nas
reuniões preparatórias da inspeção no subsolo, as distribuições das empresas já foram
feitas para propiciar o auditor fiscal. Que o mesmo tivesse tempo de verificar a mina e a
documentação. Que a lavratura do termo de notificação do auto de infração fosse realizada
no final da fiscalização e dentro da empresa. Que conversou rapidamente com auditores e
perguntou como estava a inspeção, e que segundo eles, estava tudo bem. O objetivo é que
tanto a notificação quanto um eventual auto de infração a ser lavrado, seja feito na
presença de representantes da empresa, até mesmo para que se necessário for seja feita
sua contra-argumentação.
13. Próximo assunto: Comentários sobre a instalação dos banheiros no subsolo na
Nitroqúimica. O Senhor Donizetti, solicita um documento para apresentar a empresa, pois a
notificação já saiu e inclusive a multa já foi paga. Informa que tem que decidir se o banheiro
se vai ser feito ou não. Que a instalação dos banheiros no subsolo vai ser maléfica, não
trazendo benefício algum. Que inclusive pode provocar poluições lá embaixo (o que não
tem), pois, a água é extremamente limpa e potável. A discussão se estendeu entre os
Senhores Cléber, Lodetti e Donizetti. O Engenheiro Cléber disse que em uma das reuniões
foi discutida e definida a distância. O Engenheiro Donizetti informa que vai verificar a
distância, e se tiver que fazer o banheiro, vai fazer e pronto, de acordo com a NR-22.
14. Próximo assunto: multa sobre sinalização. O Senhor Roberto Lodetti disse que
sinalização eficaz e suficiente é aquela que permite você ir a qualquer lugar, independente
de estar num subsolo de uma mina ou em uma cidade urbana. Que o objetivo da
sinalização é orientar pessoas inexperientes, para que em uma situação de pânico a
pessoa saiba para onde está indo.
15. Assuntos gerais.
O Senhor Genoir informa que no dia 02/08/2007, o GT Eletricidade recebeu a visita da
Empresa Ritz do Brasil S/A. Que foi realizada uma apresentação de produtos direcionados
ao atendimento da NR-10 (Normas de segurança em instalação e serviços em

eletricidade).
O Senhor Lodetti informa que no dia 26/07/2007 foi publicado a portaria do novo delegado
regional do trabalho, tomando a posse o Senhor “Luiz Miguel Vaz Viegas”.
Nada mais.
A reunião encerrou às 12h20.
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