
 
Ata da 109a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 1º/10/2010 2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 

01. Cléber José Baldoni Gomes 
02. Eduardo Antônio Just 
03. Felipe Flores Ciscato 
04. Fabiano Feuser Armando 
05. Gilvanio Espíndola 
06. Pedro Oscar Simon 
07. Genoir José dos Santos 
08. João Ricardo dos Santos 
09. Antônio Cezar Stairk 
10. Francisco Vilmar Ramos 
11. Guilherme de Bom Búrigo 
12. Giovani de Souza 
13. Jonathann Hoffmann 
14. Daniel Wasnievski da Silva 
15. Gabriela Consoni 
16. Pedro Bosse Neto 
17. Patrick Schaldach 
18. Joice Quadros 
19. Jussara Gonçalves da Silveira 

SIECESC 
SATC 
Cooperminas 
Carbonífera Metropolitana 
ACATEMI 
SETEP 
FITIEC 
Carbonífera Metropolitana 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Carbonífera Criciúma 
Cooperminas 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Carbonífera Metropolitana 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Florestal 
DNPM 
SIECESC 
SATC 
 

Pauta da reunião: 1) Recomendações dos acidentes ocorridos na Mina Fontanella; 2) 
Palestra com o Sr. Hermano Gomes Machado; 3) Palestra com a Sra. Cláudia 
Pellegrinelli; 4) Treinamento para a mobilização e capacitação do setor mineral para a 
gestão da saúde dos trabalhadores nas minas - CIPAMIN E PGR; 5) Vídeo para 
treinamento em segurança; 6) Questionário aplicado à Carbonífera Metropolitana; 7) 
Estatísticas de acidentes fatais; 8) Análise do projeto da mina museu. 

 
01. O Secretario Executivo desta comissão, Sr. Cléber Gomes, iniciou a reunião dando as 
boas vindas a todos. Em seguida, informou que foi encaminhado um ofício da CRSM à 
Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego de Santa Catarina, solicitando um 
representante deste órgão na comissão, no entanto, não se obteve retorno desta questão 
até o momento. Com a saída do Sr. Roberto Lodetti da CRSM há a necessidade de 
nomeação de um novo coordenador, porém é necessário aguardar uma resposta da 
SRTE/SC, para que isso se concretize. Mencionou ainda, que entrará em contato com o 
presidente do SIECESC, Sr. Ruy Hülse, solicitando uma visita na SRTE/SC, em 
Florianópolis para tratar deste assunto. Diante do exposto, foi de comum de acordo entre 
os presentes na reunião que o Sr. Cléber Gomes assumisse interinamente a função de 
coordenador da comissão, acumulando o cargo de Secretario Executivo, que ocupa 
atualmente, até que a superintendência da DRT indique um representante e possa se 
proceder a nova eleição. 
 
02. Posteriormente, foi concedida a palavra à Assessora de Imprensa do SIECESC, Sra. 
Joice Quadros, que fez a leitura de uma matéria do Jornal da Manhã, a respeito das 
condições de saúde do Sr. Joelson Porfírio, vítima do acidente ocorrido na Carbonífera 
Metropolitana em 16/07/2010. A matéria relata que o Sr. Joelson obteve alta do Hospital 
São João Batista, após de 45 dias internado por traumatismo craniano. O vitimado 
encontra-se em casa e apresenta melhoras, uma vez que já possui alguns movimentos 



nas mãos. A empresa providenciou ao mesmo, um quarto especial e cinco profissionais 
para o acompanhamento do Sr. Joelson, dentre eles, enfermeiros e fisioterapeutas.  
 
03. O Sr. Cléber Gomes prossegue a reunião com a leitura da ata da 108ª reunião. Após 
algumas correções ortográficas e melhora na redação do item 04. Recomendações da 
reunião realizada no dia 12/08/2010 (Acidente ocorrido na Carbonífera 
Metropolitana: possíveis causas e ações corretivas), a ata foi aprovada. 
 
04. É iniciado o primeiro item de pauta: Recomendações dos acidentes ocorridos na 
Mina Fontanella. Nesta ocasião é concedida a palavra ao Engenheiro de Segurança da 
Carbonífera Metropolitana, Sr. Daniel Wasnievski, que informa que no que diz respeito 
ao acidente com detonação, a empresa, em conjunto com o DNPM, está remodelando 
todo o seu procedimento de detonação. Em uma reunião realizada com este órgão na 
semana anterior, foram sugeridas: a modificação na sinalização e a implantação de 
zonas/áreas de risco. Além disso, a empresa está utilizando estopins de 1 metro com 
prolongador não elétrico. Foi demandado desta reunião, que tanto o DNPM quanto a 
Carbonífera Metropolitana façam uma nova revisão do referido procedimento. Após esta 
atividade, será realizado um novo encontro para a discussão dos ajustes propostos. O Sr. 
Cléber Gomes solicitou que fossem trazidos para a próxima reunião da CRSM os 
encaminhamentos deste assunto, para a discussão do grupo. Quanto ao acidente com o 
veículo, o Sr. Daniel informou que o IGP esteve na empresa, porém não tem 
conhecimento do resultado da perícia. Neste momento, outras empresas se 
manifestaram, mencionando o desconhecimento quanto aos resultados das perícias 
realizadas pelo IGP anteriormente. Diante do exposto, foi definido que a CRSM 
encaminhará um ofício ao instituto, solicitando a cópia dos laudos dos acidentes 
ocorridos na mineração nos três últimos anos, visto que isto poderá auxiliar na 
prevenção de acidentes. Sobre as mudanças de procedimentos para o transporte do 
gerador do minerador, o mesmo não está mais sendo feito com TTAs e sim com LHDs. 
Em seguida, foi esclarecido que ao contrário do que foi comentado na reunião anterior da 
CRSM, foi realizada a análise de risco referente ao transporte do gerador do minerador 
contínuo. Após, o Sr. Genoir José dos Santos destacou a importância de elaboração de 
recomendações desta comissão para os acidentes ocorridos e também da padronização 
de procedimentos de trabalhos entre as empresas, a fim de minimizar os riscos de 
acidentes. Logo, o Sr. Cléber Gomes ressaltou a necessidade de capacitação de pessoal 
para a análise de riscos. Mencionou ainda, que realizará de uma visita na Metropolitana 
para a verificação dos procedimentos de detonação e que nesta ocasião gostaria também 
de tratar deste assunto. Em seguida, foi iniciada uma discussão entre os presentes sobre 
a relevância da consciência da gerencia acerca das questões de segurança. Nesta 
ocasião, a Sra. Joice Quadros informou que saiu uma determinação da gerencia da 
Carbonífera Metropolitana, informando que a atual prioridade da empresa é a segurança 
dos trabalhadores e não a produção. 
 
05. É dada continuidade a reunião com o segundo item de pauta: Palestra com o Sr. 
Hermano Gomes Machado. O Sr. Cléber Gomes informou que o Sr. Hermano Machado 
não poderá mais ministrar as palestras sobre saúde e segurança na mineração, previstas 
para o mês de novembro/2010 e que verificará a possibilidade de substituir esta 
atividade por um curso de análise de riscos, que talvez possa ser ministrado pelo Sr. 
Hermano ou outro instrutor, juntamente com a Sra. Cláudia Pellegrinelli. 
 
06. Palestra com a Sra. Cláudia Pellegrinelli: O Sr. Cléber Gomes informou que no dia 
15/09/2010 compareceram 65 pessoas na palestra da Sra. Cláudia Pellegrinelli, onde 
esteve presente o Diretor da Indústria Carbonífera Rio Deserto o Sr. Valcir Zanette, que 
se prontificou a ser porta-voz para outras empresas a respeito da importância da 
segurança na mineração. Quanto à participação no dia 16/09/2010, compareceram 25 
pessoas no período matutino e 50 pessoas no período noturno. 
 
07. Treinamento para a mobilização e capacitação do setor mineral para a gestão 
da saúde dos trabalhadores nas minas - CIPAMIN E PGR: O Sr. Cléber Gomes 
informou sobre este treinamento, que será realizado no período de 04 a 08/10/2010 nas 



dependências da SATC. Destacou ainda, que todas as empresas se inscreveram, com 
exceção da Carbonífera Belluno que realizará treinamento da CIPA na mesma data e por 
isso não poderá participar.  
 
08. Vídeo para treinamento em segurança: O Sr. Cléber Gomes informou que recebeu 
uma solicitação da Indústria Carbonífera Rio Deserto para a realização de vídeos de 
treinamento a respeito de segurança na mineração. Diante disto, solicitou que as 
empresas que tiverem o interesse em participar do referido vídeo se manifestem o mais 
breve possível, preferencialmente até o dia 08/10/2010, para a elaboração de um roteiro. 
Ficou definido, portanto, que no dia 14/10/2010 será realizada uma reunião do Grupo 
Técnico de Engenheiros de Segurança com o objetivo de discutir este assunto. 
 
09. Questionário aplicado à Carbonífera Metropolitana: O Sr. Eduardo Justi, do setor 
de pesquisas da SATC, fez a apresentação dos resultados dos dados obtidos com a 
aplicação do questionário na referida empresa. Obteve-se neste processo uma 
amostragem de 227 funcionários. Após a apresentação, informou que está elaborando 
um relatório à Carbonífera Metropolitana com o cruzamento dos dados, para se obter 
uma análise mais específica dos resultados. Os próximos questionários serão aplicados 
nas empresas Cooperminas e Indústria Carbonífera Rio Deserto, a pedido das mesmas. 
 
10. Estatísticas de acidentes fatais: O Sr. Cléber Gomes fez a apresentação do 
levantamento estatístico de acidentes no setor carbonífero da região sul de Santa 
Catarina desde o ano de 1983. Na tabulação efetuada, consta a data do acidente, o nome 
da empresa e da mina, o nome da vítima, a função do trabalhador, o tipo de serviço e o 
motivo do acidente. Através da análise dos números pode-se observar que de 1983 até 
2010 ocorreram 105 acidentes fatais (inclusos os acidente em Santana e com o Bombeiro 
da Corporação, na Carbonífera Criciúma). Foram classificadas como principais causas 
destes acidentes: intoxicação por gases, caimento de pedras, choque elétrico, 
esmagamento e acidentes com explosivos. Finalizado este levantamento, o próximo passo 
será a elaboração da análise estatísticas dos acidentes com mais de 15 dias de 
afastamento. 
 
11. Análise do projeto da mina museu: O Sr. Cléber Gomes mencionou que a CRSM 
recebeu uma demanda do procurador do Ministério Público Federal para a análise das 
questões de segurança da mina museu. Disse ainda, que realizou uma reunião, 
juntamente com o Sr. Daniel Wasnievski para a referida análise. Nesta ocasião, foi 
elaborada a minuta da resposta ao MPF. Em seguida fez a leitura da mesma, 
questionando aos presentes na reunião sobre a aprovação ou não do documento. Em 
seguida, foi sugerida a inclusão dos seguintes itens: saída de emergência, plano de 
contingência e enquadramento profissional dos trabalhadores da referida mina. Após a 
inclusão destas sugestões no documento o mesmo será encaminhado ao MPF, conforme 
acordado por todos na reunião. 
 
12. Por fim, o Sr. Antonio Stairk informou que em vistoria realizada na Indústria 
Carbonífera Rio Deserto foi observado um descuido em relação as questões da 
eletricidade nesta empresa. Diante disto, chamou a atenção para a resolução deste 
problema, a fim de evitar futuros acidentes. 
 
Não havendo mais assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada às 12h50 da data 
corrente. 
 
 
 
 
 
 

 


