Ata da 98a Reunião da CRSM
1- Data: 02/10/2009

2- Horário: 09h00

3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti.
5 – Participantes:
Nome

Empresas

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

SIECESC
Carbonífera Metropolitana S/A
Carbonífera Rio Deserto
Carbonífera Criciúma S/A
Cooperminas
FITIEC
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis
Sindicato dos Mineiros de Urussanga
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis
Florestal S/A
ACATEMI
SIECESC
CEREST
SENAI
SATC
DNPM
Carbonífera Belluno
Carbonífera Belluno
IFSC
Carbonífera Metropolitana S/A
Delupo

Cléber José Baldoni Gomes
Daniel Wasniewski da Silva
Ronaldo Gomes Silva
Guilherme de Bom Búrigo
Giovani de Souza
Genoir José dos Santos
Francisco Vilmar Ramos
Valdemar Mariot
Antônio Cézar Stairk
Antônio Costa
Nilson de Souza Barzan
Pedro Bosse Neto
Gilvanio Amando Espindola
Luiz Antônio Pretto Menezes
Cirlezia da Silva
Keila Mara
Jussara Gonçalves da Silveira
Fernando Gambin
Otaviano Clarindo da Silva
Félix Sávio Michels
Paulo Afonso Baran
Fabiano Feuser Armando
Vanderlei Mendes

Pauta da Reunião: I - Retomada do IX Seminário CIPAMIN; II - Análise quantitativa e qualitativa da
poeira; III - Informes (a- Geradores; b - máscaras de fuga; d - câmaras de refúgio; e - retomada do
GT Estatística e f - pauta para a 99ª reunião da CRSM).
01. O Senhor Roberto Cláudio Lodetti, Coordenador desta comissão, abre a reunião dando boas
vindas a todos.
02. Instantes seguintes faz a leitura da ata da 97ª reunião da CRSM. Feitas algumas correções
ortográficas, a mesma foi aprovada. Conforme acordado na última reunião desta comissão, a 96ª
ata foi lida novamente, pois sofrera alterações no item 06 (Acidente ocorrido na Carbonífera
Criciúma) onde foi informado que quem estimou o peso da pedra foi o Sr. Roberto Lodetti e não o
Sr. Guilherme Búrigo, e no item 07 (Acidente ocorrido na Carbonífera Metropolitana), onde foi
melhorada a explicação do acidente. Feitas estas alterações, 96ª ata também foi aprovada.
03. O Sr. Roberto Lodetti inicia a discussão do primeiro item de pauta: Retomada do IX Seminário
CIPAMIN. Comentou que na última reunião da CRSM, foi acordado que o Sr. Dario de Almeida
entraria em contato com o Sr. Mario Parreiras para convidá-lo a ministrar uma palestra neste
evento, que ocorrerá nos dias 05 e 06/11/2009. Isto não foi possível em virtude da
incompatibilidade de agendas. Após, foram levantadas as seguintes questões a respeito da
organização do evento: a) Contato com os palestrantes – A Srta. Jussara da Silveira informou que
os únicos palestrantes que ainda não confirmaram a participação no seminário foram o Sr. Ari
Azambuja e Sr. Jucemar Cardoso. Sendo assim, ficou encarregada de manter contato com os
mesmos até o final da próxima semana (09/10/2009), para que a programação do seminário seja
elaborada. b) Impressão de folders e crachás – Uma vez que estes já foram distribuídos na primeira
etapa do evento, ficou definido que, com relação à programação, divulgada através de folders, esta
seria encaminhada as empresas através de e-mails e ofícios. No que diz respeito aos crachás, estes
serão refeitos, no entanto, de forma mais simples, ou seja, a arte será elaborada pela secretaria do
CTCL e a impressão não será colorida. c) Coffee break – A Srta. Jussara da Silveira comunicou que
será possível a disponibilização de café aos participantes, em razão do crédito de R$ 1.807,00,
referente ao evento iniciado em agosto deste ano. Em seguida, o Sr. Genoir dos Santos se

posicionou contrário a realização do seminário, em virtude da desmotivação relacionada ao número
de acidentes e as constantes demissões nas minas. Após um debate entre os presentes na reunião,
ficou acordado que o seminário será realizado, nos dias 05 e 06/11/2009, devendo ter duração
mínima de 12h. Em seguida foi questionado se a 99ª reunião da CRSM seria realizada na data
prevista, uma vez que coincidirá com a data do seminário (06/11/2009). O Sr. Roberto Lodetti
informou que a reunião não será transferida, pois o evento será no período vespertino e noturno.
04. Durante o debate sobre a retomada do IX Seminário CIPAMIIN, foi abordado outro assunto,
sendo este: Palestra do Sr. Mario Parreiras. Não havendo a possibilidade de participação do mesmo
no IX Seminário CIPAMIN, o Sr. Roberto Lodetti sugeriu que fosse realizado um ciclo de palestras,
voltado às diretorias, engenheiros e encarregados das empresas, em dezembro/2009, período em
que o Sr. Mario estará disponível. A sugestão foi aceita por todos. Nesta ocasião, foi solicitado que
as empresas encaminhassem o maior número de funcionários possível para privilegiar a palestra.
Seguidamente, o Sr. Cléber Gomes informou que o SIECESC ficará responsável em entrar em
contato com as diretorias das empresas para a conscientização da importância da sua participação
e de seus funcionários neste evento.
04. Instantes seguintes, foi iniciada uma discussão sobre a responsabilidade dos encarregados na
mineração e a relação dos mesmos com a disseminação da segurança nas minas. Logo, o Sr. Daniel
Wasniewski, mencionou que os treinamentos oferecidos precisam ser revistos, pois talvez não
estejam atingindo suficientemente os colaboradores. Posteriormente, o Sr. Cléber Gomes ressaltou
a relevância da conscientização das diretorias das empresas para esta questão, mencionando os
prejuízos resultantes dos acidentes e os benefícios trazidos com os investimentos em segurança.
Após, o Sr. Roberto Lodetti concluiu o assunto, dizendo que a comissão foi fundada com o objetivo
de implementar a norma e avaliá-la com relação a eficácia de sua aplicabilidade e quando
necessário aprimorá-la. Sugeriu que fosse incluída na pauta da CRSM para 2010, a criação de um
subgrupo desta comissão, com o objetivo de avaliar e aprimorar os cursos e treinamentos
oferecidos pelas empresas.
05. O Sr. Roberto Lodetti retomou a pauta da reunião, iniciando o próximo item: Análise qualitativa
e quantitativa da poeira. Mencionou que nas inspeções nas minas, realizadas este ano, tanto o
Ministério do Trabalho, quanto o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), tem exigido
das empresas a amostragem periódica da qualidade da poeira, inclusive com relação à
explosividade, inflamabilidade, nocividade e quantidade produzida pelas operações mineiras. Disse
que aparentemente, as empresas não estão efetuando regularmente os testes exigidos. Citou ainda,
que recebeu um ofício do GT Engenheiros de Segurança, referente a esta questão, também
endereçado ao DNPM, aos cuidados do Sr. Dario de Almeida. Tal documento relata a dificuldade na
realização dos testes da qualidade da poeira e o desconhecimento de fornecedores que efetuem tal
trabalho, solicitando o auxílio destas instituições no esclarecimento das dúvidas levantadas. O Sr.
Roberto Lodetti relatou que por serem funcionários públicos, ele e o Sr. Dario de Almeida, não
podem indicar fornecedores que efetuem os testes, mas que há inúmeros laboratórios habilitados
para isto. Em seguida, o Sr. Daniel Wasniewski, esclareceu que a maior dificuldade do grupo diz
respeito aos testes de explosividade da poeira e aos critérios a serem analisados para a definição da
mesma. Nesta ocasião, o Sr. Cléber Gomes colocou o SIECESC a disposição para o auxílio destas
questões. O Sr. Pedro Bosse informou que tem conhecimento de como os testes podem ser
efetuados e que também pode auxiliar na resolução deste problema. Em seguida, o Sr. Daniel
Wasniewski sugeriu que este trabalho fosse feito em conjunto entre as empresas, para a
parametrização dos dados de amostragem, análise e caracterização da poeira, dizendo que tal
estudo faz-se necessário em razão das empresas minerarem em três camadas distintas e por
diferentes métodos de lavra, sendo que para o perfeito entendimento do assunto é necessário um
conhecimento global da situação. O Sr. Cléber Gomes retomou a palavra, apresentando o bolsista
do projeto backfill, Eng. Luiz Antonio Pretto Menezes, que vai também vai auxiliar nas questões
relacionadas com segurança nas minas, sugerindo que sejam feitas visitas nas minas para a
verificação das condições de coleta e para dar encaminhamento a este trabalho. Tal sugestão foi
aceita pelos presentes. Também foi acordado que na próxima reunião do GT Engenheiros de
Segurança, agendada para o dia 09/10/2009, será elaborado um ofício ao Ministério Público do
Trabalho, informando sobre a intenção da análise conjunta da poeira e para a elaboração de um
cronograma de um teste de execução.
06. Informes: É dada a palavra ao Sr. Roberto Lodetti, que comunica que os prazos referentes às
instalações dos geradores, aquisição de máscaras de fuga e cronograma de implantação das
câmaras de refúgio, já estão vencidos e podem ser submetidos à fiscalização a qualquer momento.
O Sr. Cléber Gomes relatou que com relação às mascaras de fuga, o SIECESC realizou o trabalho
de cotação com diversos fornecedores e apresentou para as empresas o levantamento de custos, e

que até o momento as empresas não se posicionaram a respeito deste assunto. Posteriormente, as
seguintes pessoas se manifestaram quanto à pauta da 99ª reunião da CRSM: a) Sr. Daniel
Wasniewski – Apresentação dos testes de máscaras de fuga feitos na Carbonífera Metropolitana e
sobre o trabalho de implantação das câmaras de refúgio. b) Sr. Genoir José dos Santos Apresentação de sua visita na Carbonífera Cambuí, onde verificou medidas de segurança
exemplares, que podem ser trazidas para esta comissão. c) Sr. Cléber Gomes - Fará a apresentação
das minas que visitou em julho/2009, nos Estados Unidos, donde trouxe boas práticas de
segurança na mineração. Em comum acordo, tais itens foram incluídos na pauta da próxima
reunião da CRSM. Com relação ao GT Estatística, ficou definido que será marcada uma reunião do
grupo para a padronização dos dados estatísticos de acidentes, com base nas CATs encaminhadas
pelas empresas e para o levantamento dos dados referentes ao projeto pneumoconiose.
07. Sem mais questões a serem tratadas, a 98ª reunião da CRSM foi encerrada as 11h42min da
data corrente.

