Ata da 119a Reunião da CRSM
1- Data: 09/09/2011

2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes
5 – Participantes:
Empresas:
Nome:
01. Giovane de Souza
COOPERMINAS
02. Daniel Wasnievski da Silva
Carbonifera Metropolitana
03. Amelio Colombo
SATC
04. Antonio Cesar Stairk
Sind. dos Mineiros de Siderópolis
05. Francisco V. Ramos
ACATEMI
06. Selmar Almeida de Oliveira
DNPM
07. Giovano A. Espindola
ACATEMI
08. Rafael Bortoloto
Ind. Carbonífera Rio Deserto
09. Vanessa B. Felisbino
Fitintas
10. Karin K. Correa
Fitintas
11. Fabiano Feuser Armando
Sindicato Sideropolis
12. Félix Savio Michels
Carbonifera Belluno
13. Otaviano Clarindo da Silva
Carbonifera Belluno
14. Vanderlei Faistauer Mendes
DELUPO
15. Pedro Bosse Neto
Florestal
16. Gerson Ribeiro de Souza Jr.
Carbonifera Catarinense
17. Joice Quadros
SIECESC
18. Paulo Baran
IFSC
19. Luiz Carlos Osório
SRTE/SC
20. Fenando Valentini
Sindicato dos Mineiros de Criciuma
21. Jessica Fernandes da Luz
SATC/CTCL
22. Cléber José Baldoni Gomes
SIECESC
Pauta da reunião: 1)Relato: Curso de SCO; 2) Viagem África do Sul; 3) III Congresso
Brasileiro de Carvão – Gramado; 4) Informes: a) Curso Gestão Saúde e Segurança na
Mineração; b) Vídeo: Segurança na Mineração; c) Pneumoconiose; d) equipamentos; e)
participação de eventos; f) democratização do conhecimento; g) assuntos gerais;

O eng. Cleber Gomes da inicio 119ª reunião da CRSM, com a leitura da 118ª ata de
reunião aos participantes. Não havendo alteração, a ata foi aprovada por todos.
01. Relato: Curso de SCO: O eng. Cleber Gomes comenta sobre o curso de Sistema de
Comando Operações realizado no dia 02 de setembro no SIECESC. O curso foi
ministrado e contou com a participação dos engenheiros de segurança das empresas
carboníferas e bombeiros. O intuito do curso foi de treinar os profissionais da área em
situações de risco.
02. Viagem África do Sul: O eng. Cléber informa sobre o andamento da viagem á África
do Sul no período do dia 22 a 29 de outubro pelos engenheiros de segurança das minas,
representantes do DNPM, Federação e Corpo de Bombeiros. A viagem tem por objetivo o
aprimoramento profissional na área de saúde e segurança de trabalho na mineração de
carvão, visita técnica em minas de ouro e carvão em operação e visita técnica na fábrica
da MSA. Segundo o eng. Daniel, a viagem trará conhecimento em novas tecnologias na
área de saúde e segurança e mineração. A senhora Joice Quadros sugere que logo após a
viagem técnica, sejam apresentados a democratização das informações e os resultados
obtidos durante a viagem.

3) Curso de Gestão e Saúde e Segurança na Mineração: A assessora de imprensa do
SIECESC Joice Quadros, comunica aos participantes que o texto das filmagens já esta
pronto, e esta atualmente em fase de captação de imagens. Comenta ainda que 70% do
valor já esta pago, e afirma que no próximo encontro da CRSM a gravação do texto será
apresentada aos participantes. b) Pneumoconiose: O eng. Cleber comenta solicitação
recebida do Ministério Público Federal do Trabalho para se pronunciar com relação ao
trabalho de pneumoconiose. Comunica que em resposta, foi encaminhado um oficio
informando que o trabalho esta concluído. c) Equipamentos: O eng. Amelio Colombo
informa o recebimento de e-mail encaminhado pelo Sr. Roberto Lodetti, comunicando
que a Secretaria Regional do Trabalho esta disponibilizando equipamentos de medição.
Informou que foi feito um oficio pelo Dr. Ruy Hulse por intermédio da SATC, solicitando a
doação dos equipamentos. O eng. Cleber comenta que a doação destes equipamentos
será de grande utilidade nas vistorias da CRSM, e servira como ferramenta de estudo nos
cursos técnicos de mineração e segurança do trabalho da SATC. d) Participação de
eventos: O eng. Cleber faz um pequeno comentário sobre dois eventos ocorridos no mês
de agosto. O primeiro foi III Congresso Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias
Extrativas do Brasil realizado em Brasília que ocorreu no período de 15 a 17 de agosto,
onde a apresentou a palestra de Planos de Emergência, Máscara de Fuga e Câmaras de
Refugio no subsolo juntamente com o eng. Jone Martins do DNPM, como debatedor, o
evento reuniu 157 profissionais da área. Em seguida comentou o III Congresso Brasileiro
de Carvão Mineral em Gramado, realizado no período de 21 a 24 de agosto, participaram
360 congressistas entre eles do Brasil e Exterior onde foram apresentados trabalhos
técnicos na área de drenagem acida de minas, trabalhos de recuperação ambiental e os
diferentes usos do carvão em geração de energia e na indústria metalúrgica, entre outros
assuntos relacionados. e) democratização do conhecimento; eng. Cleber informa que
no dia 21 de outubro de 2011 será apresentada a democratização do conhecimento,
adquirido nas viagens ocorridas neste ano para África do Sul e Morgantown nos Estados
Unidos, e convida a todos a participarem da apresentação. Informa também que
possivelmente nesta data seja assinado o convenio entre DNPM e SIECESC, que trata de
backfill, dimensionamento de pilares e escoramento de teto e mapas de risco associado à
mineração de carvão.
05) Assuntos Gerais: O Sr. Genoir comenta sobre os acidentes ocorridos nas
carboníferas Metropolitana, Criciúma e Belluno, e sugere que os engenheiros das
empresas comentem o assunto. Sobre o acidente ocorrido na Carbonífera Criciúma o
eng. Cléber pede que seja comentado na próxima reunião da CRSM, para que o eng.
Guilhere faça o relato. Em seguida o eng. Daniel da Carbonífera Metropolitana comenta
que um dos funcionários estava instalando a resina e o parafuso em cima da plataforma
da perfuratriz de teto, e se desequilibrou caindo por cima do parafuso, causando o
tricamento de 4 costelas. Posteriormente o eng. Cleber solicita ao eng. Daniel que traga
uma apresentação detalhada do ocorrido. Na Carbonífera Belluno, o eng. Félix comenta a
queda de uma pedra que foi trazida pela transportadora do minerador contínuo que caiu,
atingindo a perna do funcionário próximo. O eng. Cléber sugere que seja dado
treinamento sobre zona de risco no entorno da máquina (Red Zone) aos funcionários da
Belluno, e que seja apresentado na próxima reunião da CRSM se o funcionário estava em
local correto, e quais foram às providências tomadas em relação ao ocorrido. b) Uso de
entorpecente: O eng. Daniel levanta a questão de entorpecentes para discussão aos
membros da CRSM. O eng. Cleber comenta que fará uma consulta no IBRAM para
verificar se há alguma política na questão de uso de drogas. c) Espaço confinado: O eng.
Cléber cometa ligação recebida da Sra. Claudia Peregrinelle do IBRAM, solicitando fotos
de espaço confinado na mineração de carvão para um treinamento. Posteriormente,

segue uma discussão onde fica claro, entre os presentes, que galerias de minas
subterrâneas não se caracterizam como espaço confinado, para que sejam enviadas ao
IBRAM. Logo, aproveita a oportunidade e convida as empresas carboníferas a
participarem do programa minerAÇÃO.
d) Fotos veículos de transporte: O eng. Giovane relembra a sugestão comentada em
uma as reuniões da CRSM, sobre a criação de um catalogo de veículos e transportes de
pessoal e materiais nas minas de subsolo, para uma futura padronização. O eng. Cleber
comenta que este assunto continua em pauta e que não foi encerrado. Em seguida o eng.
Colombo se dispõe a fazer visitas nas minas para fazer as fotos e dar continuidade ao
assunto. O eng. Cléber solicita às empresas que já dispõem do material, que enviem para
Sra. Jessica ou eng. Colombo.
Sem mais assunto a serem tratados, encerrou-se a reunião às 11h50min.

