
Ata da 117a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 01/07/2011 2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 

01. Amélio Colombo 
02. Giovane de Souza 
03. Guilherme de Bom Búrigo 
04. Félix Sávio Michels 
05. Felipe Siscato  
06. Gerson Ribeiro de Souza Junior 
07. Valdir dos Santos 
08. Jone Edson Martins 
09. Jonathan N. Hoffmann 
10. Vanderlei F. Mendes 
11. Paulo Baran 
12. Daniel W. da Silva 
13. João Ricardo S. dos Santos 
14. Jessica Fernandes Luz 
15. Cléber José Baldoni Gomes 
16. Joice Quadros 

SATC 
COOPERMINAS 
Carbonífera Criciúma S.A 
Carbonífera Belluno Ltda 
COOPERMINAS 
Carbonífera Catarinense Ltda 
Carbonífera Catarinense Ltda 
DNPM 
Ind. Carbonífera Rio Deserto. 
Delupo 
IFSC 
Carbonífera Metropolitana Ltda 
Carbonífera Metropolitana Ltda 
SATC/CTCL 
SIECESC 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Relato – Simulado com o Corpo de Bombeiros na Carbonífera 
Metropolitana; 2) Apresentação do Curso de Gestão Saúde e Segurança na Mineração; 3) 
Informes: a) Seminário CIPAMIN; b) Vídeo de Segurança na Mineração; c) Termo de 
Ajustamento de Conduta; d) Viagem à África do Sul; 

 
01.  O eng. Cleber Gomes abre 117ª a reunião da CRSM e em seguida faz a leitura da ata 
da 116ª reunião ocorrida no dia 01/07/2011, que foi aprovada por todos sem alterações; 
 
02. Primeiro item de pauta: Simulado com o Corpo de Bombeiros na Carbonífera 
Metropolitana; O eng. Daniel W. da Silva faz a apresentação do simulado, realizado no 
dia 20 de junho de 2011 nas dependências da Mina Mel, em parceria com o corpo de 
bombeiros de Criciúma. Aproveita a oportunidade e faz um breve agradecimento em 
nome da Carbonífera Metropolitana pelo suporte que o Corpo de Bombeiros tem prestado 
nas questões de treinamento em situações de emergências e similares. Em continuidade 
a apresentação do simulado o eng. Daniel destacou que este exercício visou por em 
prática um plano de ação anteriormente elaborado para o gerenciamento de situações de 
crise em mina de subsolo. Participaram do simulado 15 homens da força tarefa do Corpo 
de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, bem como representantes da Brigada de 
Emergência, da Direção da Empresa, do Corpo Técnico e dos Funcionários da 
Carbonífera Metropolitana, acompanhados pelo Comitê Gestor de Crise da Carbonífera 
Metropolitana, e pela Assessoria de Imprensa do SIECESC e de representantes do 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis. Foi comunicado previamente à realização deste 
simulado somente ao DNPM, ao Ministério do Trabalho, a Defesa Civil a Comunidade de 
Treviso e a CRSM. O eng. Daniel explica que a brigada de emergência da Carbonífera 
Metropolitana é composta por dois coordenadores Eng. Joao Ricardo e o Eng. Silvio e é 
Subdividida no Time 01 - Busca, Identificação, Batedores e Combate, Time 02 – 
Máquinas e Equipamentos de Apoio, Insumos em Geral e Interação com Energia Elétrica, 
Time 03 - Organização, monitoramento e controle do transporte em geral Time 04-
Controle do Acesso ao Pátio Operacional. Com a palavra o eng. Ricardo comenta a 



importância do treinamento para que, em caso acidente sendo ele fatal ou não, se tenha 
um resgate especializado no sentido de propiciar melhores condições de resgate e 
salvamento. A Assessora de Imprensa do SIECESC Joice Quadros comenta sobre o 
comitê gestor de crise da carbonífera metropolitana que é composto por um advogado, 
uma jornalista, uma psicóloga, um representante do departamento administrativo e um 
representante do departamento de segurança. Ressalta a importância da divulgação de 
informações pela empresa, durante as situações de crise, evitando as distorções que 
causam desgaste na imagem do setor. O eng. Daniel salienta que o comitê gestor é 
fundamental para filtrar as informações que são repassadas para a comunidade.  O eng. 
Joao Ricardo atenta para a importância da organização e do planejamento para atuar 
nas minas em situação de acidente. O Eng. Cleber propõe que seja elaborado, em 
conjunto com o corpo de bombeiros um plano de emergência que contemple as ações 
básicas em caso de crise, com um manual com telefones importantes, mapas, 
procedimentos, pessoal responsável por cada área nas minas, e que seja padronizado 
para a região. O eng. Guilherme comenta que em meados de 2008 através do Grupo de 
Trabalho Plano de Emergência / Brigada de Resgate foi feito uma solicitação para o 
Corpo de Bombeiros para que os mesmos conhecessem o subsolo das minas com o 
intuito de estarem mais bem preparados no caso de uma necessidade de emergência, 
mas não houve resposta positiva quanto à solicitação. Foi então sugerido a formação de 
mineiros como bombeiros voluntários, sendo esta solicitação atendida. O eng. Cléber 
reforça a afirmação e salienta conversa com o comandante do Corpo de Bombeiros 
quanto à criação de uma equipe de treinamento em conjunto com as empresas. Logo o 
eng. Cléber informa que, segundo o Tenente Atila, o Curso de Sistema de Comando e 
Operações está previsto para o final do mês de Julho com duração de dois dias e horário 
das 08h00min ás 12h00min e das 13h00 as 19h00min.  

2) Segundo item de pauta: Apresentação do Curso de Gestão Saúde e Segurança na 
Mineração; O coordenador da Extensão Gustavo Dassi inicia a apresentação dos cinco 
módulos:  1º Motivação: Irá trabalhar o equilíbrio emocional, administração de conflitos, 
relações humanas de trabalho, comunicação, liderança e valorização com duração de 10 
horas; 2º Direitos e Deveres: 3º Analise de Risco, 4º Resgate de Primeiros Socorros, 5º 
Investigação de Incidentes. O eng. Cleber sugere que as imagens da apresentação do 
curso sejam substituídas mostrando a realidade atual do setor mineral brasileiro. O Sr. 
Paulo Baran comenta que seja trabalhado a gestão do resgate de primeiros socorros com 
foco em risco e prevenção. A assessora de imprensa Joice Quadros salienta que a gestão 
é fundamental para a execução do curso. O eng. Daniel comenta a intenção de implantar 
o conteúdo proporcional ao plano de emergência com tópicos e conceitos básicos. O Sr. 
Gustavo Dassi apresenta as datas para inicio do módulo I com 35 vagas para aprovação 
de todos. É sugerido pela comissão para inicio na segunda quinzena de agosto. 

3) Informes: a) Seminário CIPAMIN –  O eng. Cléber apresenta os folders do CIPAMIN 
de divulgação para a comissão e comenta sobre o envio dos ofícios solicitando patrocínio 
para o Seminário. Pede às empresas que verifiquem a possibilidade de dar apoio 
financeiro. Posteriormente faz a leitura da programação do seminário CIPAMIN. 
b) Vídeo de Segurança na Mineração - A Assessora de Imprensa, Joice Quadros, 
informa que foi feita a revisão final pelos engenheiros Cleber Gomes, Fernando Zancan e 
André Smaniotto e comunica que o texto será enviado para gravação e posteriormente 
apresentado às empresas; c) Termo de Ajustamento de Conduta; O Sr. Luiz Carlos 
Osório comenta das vistorias realizadas nas minas, verificou que as empresas estão 
respeitando o limite de 06 horas nas jornadas de trabalho no subsolo, e sugere que as 
empresas continuem cuidando para a manutenção dos mesmos; d) Viagem à África do 
Sul: Com a palavra o eng. Giovane informa que enviou e-mail ao eng. Cléber com 
orçamento de passagens e estadia, bem como o nome dos participantes da viagem para 



África do Sul prevista para Outubro. O eng. Cléber sugere que cada participante verifique 
com suas empresas a possibilidade de apoio para as despesas de viagem. Sugere que 
seja definido um cronograma de visitas onde constem os objetivos de cada uma delas. 
Salienta a necessidade da divulgação dos resultados e a importância do relatório da 
viagem. Comenta que estas viagens têm contribuído para a melhoria do trabalho de 
segurança nas empresas da região bem como na motivação das equipes de segurança. O 
eng. Giovane sugere que sejam definidos os locais da visita até o dia 10 de julho. O eng. 
Cléber comenta que este assunto será apresentado ao Prof. Sampaio, coordenador da 
REDE CARVÃO na próxima reunião de coordenação a ser realizada em Gramado no final 
de agosto, para verificar a possibilidade de apoio nos custos da viagem.  
 
Sem mais assuntos a ser tratados, a reunião encerrou-se as 12h15min. 
 
 
 
 
 
 

 


