Ata da 74ª Reunião Ordinária da CRSM
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Alfredo Febel
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SIECESC

Assuntos/Ações a serem tomadas:
Pauta da Reunião:
- Assuntos Gerais.

01. Por motivos de força maior, o Senhor Roberto Lodetti, não pode comparecer na
reunião. Neste sentido o Secretário Executivo da CRSM e representante do SIECESC o
Engenheiro Cleber, abre a reunião dando boas vindas a todos.
02. Em seguida, informa sobre a Reunião Ordinária Audiência Pública/Tema: “Carvão
Mineral – Passivo Ambiental e Saúde dos Mineiros”, realizada em Brasília (na Comissão de

Meio Ambiente e Recursos Sustentáveis da Câmara dos Deputados) no dia 13.09.2007 às
10h00. Foram convidados representantes de vários setores. Dentre eles compareceram: o
diretor do DNPM; representantes do Ministério da Saúde; do IBRAM; da ABCM (Fernando
Luiz Zancan); Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores (Arnoldo Mattos);
Prefeito Municipal de Forquilhinha/SC (Paulo Hoepers); e o representante do SIECESC
(Cleber Jose Baldoni Gomes).
03. Informa, ainda, que transcorreu tudo bem. Que o único problema foi à declaração do
representante do Ministério da Saúde, que falou que tinha acumulado dois mil casos de
pneumoconiose de mineiro de carvão em Santa Catarina. Na sessão de perguntas foi dada
a palavra ao Senhor Arnoldo Mattos, ao médico e secretário da saúde do RS o Senhor
Marco Antônio Gomes Peres e ao Engenheiro Cleber que acabou mencionando o trabalho
do Dr. Albino (Projeto). O assunto evoluiu e o representante do Ministério da Saúde acabou
voltando atrás.
04. Encerrada a sessão, os senhores Arnoldo Mattos, Cléber Gomes e Marco Antônio
Gomes Peres, entraram em contato com a representante do Ministério da Saúde (Sra.
Vânia) que abriu as portas para o Projeto Pneumoconiose. Disse que até o dia 31/10/2007
o Projeto tem que estar pronto.
05. Cleber diz que para a complementação deste Projeto, é necessário que se tenha um
Convênio com o SUS (precisa de um código). Foram mencionados os possíveis
conveniados: CEREST; UNESC; Prefeitura Municipal de Forquilhinha; Hospital São José.
Cléber informa que o Dr. Albino já tem o Projeto.
06. A conversa tomou rumo para as reais condições ambientais em que apresenta a região
carbonífera. O Engenheiro Alfredo Febel, aproveita a oportunidade e diz que
constantemente vem sendo chamado via “e-mail”, para fornecer material para as escolas e
feiras (daqui e fora da região) sobre as reais condições ambientais. Diz necessária a
criação de um “kit material” destinado a estas escolas, informando a evolução do quadro
ambiental nas regiões carboníferas.
07. Em seguida, o Engenheiro Donizetti comenta sobre reunião com o pessoal dos
superficiários, na Cooperminas. Disse que várias pessoas foram convidadas, inclusive por
ele, e que no dia da reunião ninguém compareceu. Nesta reunião estava presente a
Procuradora do MP (Dra. Flávia) que iniciou a conversa informando que não pode ter

detonação noturna. O Engenheiro Donizetti, informa a Procuradora que a mina pode fechar
em razão de tal atitude. Será marcada uma audiência com a presença dos Juízes da
Comunidade e Técnicos da Cooperminas. O Engenheiro Donizetti deixa claro sua
indignação com determinadas pessoas do DNPM e Ministério Público que fazem
declarações absurdas e infundadas. O Engenheiro Cleber diz necessário formalizar tais
declarações, enviando um ofício para o diretor geral e chefe do distrito do DNPM, bem
como para o Ministério Público Federal informando que estas pessoas estão emitindo juízo
de valores sem conhecimento de causa e que estão trazendo problemas desnecessários.
08. É dada a palavra ao Engenheiro Febel que informa as novas medidas de segurança
adotadas na Carbonífera Criciúma, através da NRM e da CLT. Diz que qualquer pessoa ao
entrar na empresa, esta tem que se identificar segundo os critérios determinados pela
mesma, independente se for conhecido ou não. Deixou claro que no período das
fiscalizações conjuntas, o pessoal do DNPM não gostou de tal atitude. O assunto deu-se
por encerrado com a concordância de todos, de que as empresas devem se adequar as
normas e que os fiscais respeitem as regras determinadas pelas empresas, até mesmo
porque é lei. A comissão decidiu compilar um documento e encaminhar ao DNPM,
informando sobre as modificações ocorridas na Carbonífera Criciúma (em razão da ISO)
solicitando a compreensão dos fiscais.
09. Assuntos gerais.
É dada a palavra ao Senhor Genoir, que expõe uma certidão de óbito de um trabalhador no
município de Siderópolis, a qual no referido documento atesta a causa mortis em três itens:
a) broncopneumonia; b) doença pulmonar crônica; c) pneumoconiose de mineiro de carvão.
O Engenheiro Cleber solicita que tal documento seja encaminhado ao Dr. Albino José de
Souza Filho, para um melhor parecer.
Em seguida, o Engenheiro Guilherme de Bom Búrigo, lê um documento trazendo uma
imagem negativa do Carvão. O Engenheiro Cleber solicita uma cópia deste documento
para ser encaminhado ao Fernando Zancan.
O Senhor Genoir, informa sobre um assunto tratado no Fórum Sindical Saúde do
Trabalhador. Relata a criação de um projeto de lei com o objetivo de proibir o amianto aqui
na região, sob a fundamentação de que esta fibra causa prejuízos à saúde do trabalhador
(doenças pulmonares). O debate se estendeu a todos e o grupo decidiu o seguinte: que

seja encaminhada ao Coordenador desta Comissão, uma solicitação para que este grupo
realize uma vistoria. Por fim, será apresentado um relatório informando as reais condições.
Próximo assunto: Museu do Carvão. Cleber faz um breve comentário.
Próximo assunto: Apresentação das fotos e imagens realizadas na visita a Mina Modelo em
10/08/2007. Cleber informa que o Engenheiro Márcio Zanuz está elaborando o relatório
referente a esta visita, sendo que o mesmo será encaminhado ao DNPM (via escrita e via
CD).
Próximo assunto: O Engenheiro Guilherme de Bom Búrigo relata os andamentos do Grupo
de Trabalho Brigadas de Resgate. Informa que no dia 11/09/2007, teve uma reunião do
grupo com a presença do Major João Carlos Leão Correia, com o objetivo da criação de
projetos que beneficiem os Planos de Emergência das Minas de Carvão da Região
(brigada única).
Próximo assunto: O Senhor Genoir relata os andamentos do GT Eletricidade. Informa que
na reunião do dia 27/09/2007, será analisada e discutida as visitas realizadas nas Minas de
Carvão.
Nada mais.
A reunião encerrou às 12h20.

Assuntos Pendentes:
1)Entrar em contato com Dr. Albino (projeto);
2)Foquinha ficou de passar alguma informação sobre o convênio, para a continuidade do
projeto;
4)Relatório Mina Modelo;
5)Comentários (pontos positivos e negativos) pertinentes a realização das visitas nas Minas
de Carvão pelo GT Eletricidade.
6) Fórum Sindical Saúde do Trabalhador – falar com Lodetti (ofício a CRSM).
7) Encaminhar ofício ao DNPM?
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