
 
Ata da 111a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 03/12/2010 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. Gustavo Luciano 
03. Patrick Schaldach 
04. Guilherme de Bom Búrigo 
05. Giovani de Souza 
06. Felix Savio Michels 
07. Daniel Wasniewski da Silva 
08. Lourival Filho 
09. Fabiano Feuser Armando 
10. Valdemar Mariot 
11. Genoir José dos Santos 
12. Jonathann Hoffman 
13. Paulo Baran 
14. Pedro Bosse Neto 
15. Cirlézia da Silva 
16. Jussara Gonçalves da Silveira 
17. Arilto Alves Valente 
18. Joice Quadros 
19. Vanderlei Feuser Mendes 
20. Francisco Vimar Ramos 
21. Gabriela Consoni 
 

SIECESC 
Carbonífera Catarinense 
DNPM 
Carbonífera Criciúma 
Cooperminas 
Carbonífera Belluno 
Carbonífera Catarinense 
Carbonífera Catarinense 
Carbonífera Metropolitana 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller 
FITIEC 
Carbonífera Rio Deserto 
IFSC 
Florestal 
CERESC 
SATC 
Cooperminas 
SIECESC 
Delupo 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Müller 
Carbonífera Rio Deserto 
 

Pauta da reunião: 01. Planejamento da CRSM para 2011; 02. Vídeo sobre segurança para 
treinamento nas minas; 03. Apresentação do projeto Pneumoconiose; 04. Análise dos 
procedimentos da Carbonífera Metropolitana para transporte de máquinas e explosivos; 05. 
Equipamentos para medição de gases nas minas; 06. Vídeo sobre saúde e segurança nas minas; 
07. Câmaras de refúgio; 08. Curso de capacitação em segurança nas minas. 09. Informes: a) 
retorno do IGP quanto ao fornecimento de cópias dos laudos das perícias de 2008 a 2010; b) 
Indicação de representante da SRTE/SC na CRSM; c) Participação do MPT nas reuniões da 
CRSM. 
 
01. O Secretário Executivo e Coordenador interino da CRSM, Sr. Cleber Gomes, abre a 111ª 
reunião dando boas vindas a todos. 
 
02. Em seguida faz a leitura da ata da 110ª reunião da CRSM. Não havendo a necessidade de 
correções a mesma foi aprovada por todos. 
 
03. É dado inicio ao primeiro item de pauta: Planejamento da CRSM para 2011. Conforme 
sugerido pelos presentes foram levantadas as seguintes metas para o próximo ano: a) atualização 
das estatísticas referentes aos acidentes nas minas ocorrido nos anos de 2006 a 2009; b) 
retomada das vistorias internas nas minas com a seguinte ordem: Carbonífera Criciúma, 
Cooperminas, Carbonífera Metropolitana, Carbonífera Belluno, Carbonífera Catarinense, 
Carbonífera Minageo e Carbonífera Rio Deserto; c) realização de curso de análise de risco com Sr. 
Hermano Machado e Sra. Cláudia Pellegrinelli (março/2011); d) treinamento dos engenheiros de 
segurança, sindicato dos mineiros e DNPM na África do Sul (abril/2011) e visita na Carbonífera 
Cambuí; e) cursos de treinamento em segurança com apoio da SATC; f) projeto Brigadas de 
Resgate; g) retomada dos trabalhos do GT Plano de Emergência; h) medição de ventilação, poeiras 
e gases nas minas; i) elaboração de recomendações referentes à segurança na mineração e revisão 
das anteriores; j) vídeo para treinamento em segurança nas minas; k) realização XI seminário 
CIPAMIN. Após o levantamento das questões a serem abordadas em 2011, foram dados os 
seguintes encaminhamentos, que deverão ser discutidos na 112ª reunião da CRSM: a) que o GT 
engenheiros de segurança elabore um orçamento referente à viagem para a África do Sul ; b) que o 
Sr. Fabiano Feuser Armando faça uma apresentação do projeto Brigadas de Resgate. 
 



04. O Sr. Cléber Gomes dá continuidade a reunião, passando a palavra para a Assessora de 
Imprensa do SIECESC, Sra. Joice Quadros, que aborda o seguinte assunto: vídeo sobre 
segurança para treinamento nas minas. Nesta ocasião, a mesma relatou que após algumas 
reuniões do GT engenheiros de segurança foi elaborado o briefing do vídeo. Em seguida, foi 
realizada uma reunião com o Sr. Fernando Zancan, onde foi definido que a produção do mesmo 
seria feita pela SATC. Após, foi mantido contato com a Coordenadora do curso de jornalismo da 
SATC, Sra. Lizi Búrigo, e com o Eng. Cleber Gomes, onde foram informados sobre as dificuldades 
de realização do mesmo pela instituição. Com isso, foi solicitado um orçamento para a produção 
do vídeo a três produtoras, sendo eles de R$ 10.000,00, R$ 14.000,00 e R$ 26.300,00. O próximo 
passo será manter contato com o Sr. Fernando Zancan para informar sobre os orçamentos, 
questionar como será produzido o vídeo e como a SATC pode contribuir para a diminuição de 
custos inerentes ao mesmo. Após a aprovação do orçamento será iniciada a produção do vídeo, 
possivelmente a partir do mês de Fevereiro. 
 
05. O Sr. Paulo Baran inicia o próximo item de pauta: apresentação do projeto Pneumoconiose.  
Relatou que desde a última revisão do trabalho foram incluídas as seguintes 
informações: número de casos suspeitos (classe 0/1) e com a suspeita de doença (classe 
1/0 ou superior) entre 204 casos analisados, valor mediano entre as seis avaliações 
realizadas e perfil do diagnostico dos casos considerados como suspeita doença (1/0 ou 
mais). A conclusão é que houve uma diferença estatisticamente significativa entre os 
casos de Pneumoconiose, em relação à informação histórica (1985), ou seja, atualmente 
há uma prevalência muito menor do que em 1985. A sugestão do Dr. Albino é fazer 
tomografia dos 14 casos que se apresentaram como suspeito (12) e anormal (2). Nenhum 
caso foi diagnosticado efetivamente como doença. O Sr. Cléber Gomes propôs a 
apresentação dos dados estatísticos da Pneumoconiose ao Dr. Albino e em seguida a 
definição da forma de publicação dos mesmos. 
 
06. Análise dos procedimentos da Carbonífera Metropolitana para transporte de máquinas e 
explosivos: É concedida a palavra ao Engenheiro de Segurança da Carbonífera Metropolitana, 
que informa que o DNPM ficou de emitir um parecer final no que diz respeito a iniciação dos 
explosivos, ficando definidas as áreas de risco e a utilização de prolongador não elétrico iniciado 
por espoleta e estopim de 1 metro. No que se refere ao transporte de máquinas, informou que os 
geradores de menor potência estão sendo transportados com TTA, TT, TF, loader ou shuttle car e 
os de potencia maior para o minerador continuo estão sendo transportados com LHD Toro 150.  
 
07. Equipamentos para medição de gases nas minas: tendo em vista a necessidade de 
quantificação dos agentes nocivos e da ventilação nas minas, durante as vistorias da CRSM, foi 
sugerido pelos representantes da empresa Dellupo Ferragens, que seja solicitada uma doação de 
um medidor de gases e um anemômetro integrador para a CRSM. A referida solicitação será 
formalizada através de ofício, que deverá ser encaminhado à diretoria da Dellupo. 
 
08. Em seguida, o Engenheiro de Segurança da Cooperminas, Sr. Giovani de Souza, informou que 
uma estudante de mestrado da UFRGS entrou em contato com sua empresa, a fim de verificar a 
possiblidade de elaboração de uma pesquisa nas carboníferas da região sobre a possivel alteração 
do DNA dos trabalhadores de mineração do carvão. Logo, questionou se seria recomendável ou 
não a autorização para a realização deste estudo. A comissão propôs que o Sr. Giovani de Souza 
entrasse em contato com a estudante, convidando-a a apresentar seu projeto em uma das 
reuniões da CRSM. A partir disto será possivel verificar com maior propriedade do que se trata a 
pesquisa e contribuir ou não para a elaboração da mesma. 
 
09. Câmaras de refúgio: O Engenheiro de Minas da Cooperminas, Sr. Arilto Alves Valente, 
informou que em reunião com os Engenheiros de Segurança e de Minas das empresas 
carboníferas, ficou definido que serão utilizadas câmaras de refúgio semimóveis. Estas câmaras 
terão uma porta que será fechada hemérticamente, um sistema de comunicação (cada empresa 
utilizará aquele que considerar mais eficiente), também terá reservatório de água e de alimentos, 
sendo que as mesmas serão construídas em locais compatíveis com o avanço da lavra de cada 
mina. Por fim, foi destacado que segundo determinação do DNPM todas as minas deverão ter 
câmaras de refúgio instaladas até o dia 31/01/2011.  
 
10. Curso de capacitação em segurança nas minas: O Sr. Giovani de Souza informou que foi 
elaborado pela SATC o programa do curso, onde estão contemplados os seguinte módulos: a) 
primeiros socorros, b) direitos e deveres, c) motivação, d) análise de riscos e  e) investigação de 
acidentes. O mesmo será direcionado para os trabalhadores da mineração de carvão a fim de 



capacitá-los a atuar no setor carbonífero, com foco na segurança. A ideia é que inicialmente este 
curso seja direcionado para os trabalhadores membros do SESMT e CIPAS e que posteriormente 
seja estendido a todos os demais.  
 
11) Informes: a) retorno do IGP quanto ao fornecimento de cópias dos laudos das perícias de 
2008 a 2010: O Sr. Cléber Gomes informou que foi encaminhado um ofício ao Instituto Geral de 
Perícias solicitando a cópia dos laudos emitidos por este órgão no período compreendido entre 
2008 a 2010 e a solicitação foi atendida na semana corrente. Neste momento foi constatada a 
ausência de quatro laudos, referentes aos acidentes ocorridos em 20/06/2008, 08/10/2008, 
16/12/2008 e 23/03/2010. Diante disto, a Srta. Jussara da Silveira ficou encarregada em 
manter contato com IGP para solicitar os laudos faltantes. b) Indicação de representante da 
SRTE/SC na CRSM: A Srta. Jussara da Silveira relatou que manteve contato com a Sra. 
Christine Fortes e que a ela informou que não pode participar da reunião corrente em razão de 
compromissos agendados de ultima hora. A mesma também não se posicionou a respeito da 
indicação do representante da SRTE/SC na CRSM; c) Participação do MPT na CRSM: A Sra. 
Jussara da Silveira comunicou que foi encaminhado um ofício ao MPT questionando a ausência 
deste órgão nas reuniões da comissão e convidando-o a retomar sua participação nas reuniões. 
 
12. Por fim, o Sr. Cléber Gomes solicitou a Sra. Jussara que encaminhasse o calendário das 
reuniões da comissão para o ano de 2011 ao MPT e à SRTE, no intuito de facilitar ao máximo a 
participação destes órgãos na CRSM. Solicitou ainda, que o CEREST fosse convidado a fazer uma 
apresentação sobre suas atribuições e atividades desenvolvidas na 112ª reunião da CRSM, 
conforme sugerido em encontros anteriores. 

13. Sem mais assuntos a ser tratados, a reunião foi encerrada às 12h10 da data corrente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


