
Ata da 120a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 07/10/2011 2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 
01. Renato R da Silva 
02. Jouber Rolão 
03. Jonathann N. Hoffmann 
04. Rafael Bortoloto 
05. Giovane de Souza 
06. Daniel Wasnievski da Silva 
07. Amelio Colombo 
08. Karin Correa 
09. Vanessa B. Felisbino 
10. Vanderlei Faistauer Mendes 
11. Valdir dos Santos 
12. Cleber Jose Baldoni Gomes 
13. Jone Edson Martins 
14. Otaviano Clarindo da Silva 
15. Lourival Filho 
16. Genoir dos Santos 
17. Guilherme de Bom Burigo 
18. Filipe Flores Ciscato 
19. Paulo Afonso Garcia Baran 
20. Jessica Fernandes da Luz 
21. Valdemar Mariot 
22. Darcioni Gomes 
23. Fabiano Feuser Armando 
24. Antonio Cezar Stairk 
25. Rodrigo Cordova 
26. Ivair Mafiolete 
27. Félix Savio Michels 
28. Joice Quadros 
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Pauta da reunião: 1) Apresentação do Vídeo de segurança na mineração; 2) Resultados 
promovidos pelo SCO; 3) Informes: a) Curso de Gestão Saúde e Segurança na 
Mineração; b) V encontro dos Engenheiros de Minas; c) Audiência Pública ANEEL 
43/2011; 4) Acidentes ocorridos nas Carboníferas Metropolitana e Criciúma;  
 
O eng. Cleber Gomes abre a 120ª reunião da CRSM, em seguida procede à leitura da Ata 
119ª reunião. Havendo correção na data apresentação das informações viagens para 
África do Sul e Estados Unidos para o dia 27 de outubro, e não dia 21 como havia sido 
mencionada, a ata foi aprovada por todos. 
 

01. Apresentação do Vídeo de Segurança na Mineração: O eng. Cléber Gomes convida 
a assessora de imprensa do SIECSC Joice Quadros e o Sr. Jouber Rolão, para dar inicio 
a apresentação do vídeo de segurança. Após a apresentação do vídeo, foram 
apresentadas sugestões pelos participantes como: uso do uniforme; inclusão das 
imagens dos equipamentos de proteção; formas de segurança na detonação; veículos e 
transportes e entre outros. A assessora de imprensa Joice Quadros, sugere que seja feita 
uma reunião especifica para o dia 14 de outubro as 14h00min na sede do SIECESC, 
para que sejam formalizadas as alterações necessárias.  



02. Resultados promovidos pelo SCO: O eng. Cléber comenta sobre incêndio ocorrido 
em Cocal do Sul num depósito de papel, onde o Corpo de Bombeiros Militar solicitou 
apoio das empresas para a utilização de caminhão pipa no combate ao incêndio. E fala 
sobre os resultados positivos da interação entre as empresas e o corpo de bombeiros 
através do SCO. O Sr. Fabiano aproveita a oportunidade, e comenta que tão logo o 
capitão Aldrin retorne de férias em novembro, possivelmente estará marcando uma data 
para aplicação do curso de SCO. Logo, complementa que serão enviados dois convites 
para o SIECESC, a fim de participar da analise do SCO aplicado em Itajaí pelo Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina.  

03. Informes: a) Curso de Gestão Saúde e Segurança na Mineração: O eng. Cléber 
comenta sobre o primeiro módulo de motivação, aplicado pelo professor Sérgio 
Bruchchen no dia 17 de setembro. A carga horária do módulo foi reduzido de 10 para 8 
horas de duração, e comenta que foram sugeridos alguns ajustes, que tão logo sejam 
feitos, o curso estará pronto para ser oferecido ao publico interessado. Comunica sobre a 
alteração na estrutura do curso, com introdução de um sexto módulo: princípios básicos 
para o plano de emergência. Em seguida é discutida a data para apresentação do 
segundo módulo: “Direitos e deveres”, marcada para o dia 13 de outubro, as 13h30 na 
sede do SIECESC. b) V Encontro de Engenheiros de Minas: O eng. Cléber informa aos 
participantes sobre a realização do V Encontro de Engenheiros de minas que ocorrerá 
nos dias 27 e 28 de outubro, no período da tarde no auditório V da SATC. Comenta que 
na quinta-feira (27/10) será realizada a democratização do conhecimento das viagens 
realizadas na África do Sul e Estado Unidos. c) Audiência Pública ANEEL 043/2011: O 
eng. Cléber comenta sobre a participação de representantes do setor carbonífero na 
audiência publica realizada na Aneel em Brasília na última sexta-feira, para discussão de 
nota técnica e proposta de resolução. A Nota Técnica, afirma que as usinas térmicas são 
ineficientes, e que as minas são rudimentares, não mecanizadas e que o carvão é caro. 
Informa que esta audiência publica, ficará aberta até dia 14 de outubro onde encerra o 
prazo para o recebimento de contribuições por escrito. Na audiência presencial em 
Brasília foram 20 inscritos, representando a CTGEE, Tractebel Energia, Grupo SUEZ, 
FTC, Cambuí, Copelmi, Representante dos Trabalhadores de SC e RS, a Assessora do 
vice-governador do Estado do RS, ABCM, SIECESC entre outros, que falaram em defesa 
do setor mineral. Comenta que o carvão possivelmente estará fora do leilão A-5 deste 
ano. E que o setor mineral, vem trabalhando para a criação de uma politica para o 
carvão mineral no país. 
 
04) Relato: Acidentes ocorridos nas Carboníferas Metropolitana e Criciúma: O eng. 
Daniel comenta que não foi possível preparar uma apresentação, e que o relato 
permanece o comentado na ultima reunião da CRSM.  O sr. Genoir questiona quais 
procedimentos foram tomados com relação ao acidente ocorrido. O eng. Daniel comenta 
que foram tomadas as seguintes ações: foi instalado um copo para colocação das resinas 
evitando a necessidade de subir e descer da plataforma. O Sr. Fabiano sugere aos 
participantes, que quando ocorrer acidentes de grande proporção e remoção de vitimas 
nas minas, seja acionado de imediato o corpo de bombeiros. O eng. Daniel comenta da 
dificuldade de deixar a vitima no hospital que gera transtornos e facilitam a deturpação 
de informações. O eng. Jone ressalta a obrigatoriedade de informar ao DNPM os 
acidentes ocorridos de forma imediata, mesmo que a empresa não disponha de 
informações detalhadas. O eng. Guilherme inicia o relato sucinto do acidente ocorrido no 
dia 30 de agosto na Carbonífera Criciúma, onde dois funcionários ficaram presos no 
elevador a aproximadamente 50 metros da camada Barro Branco. Explica que o eixo da 
polia do contrapeso havia quebrado e estava fora de posição, o que impossibilitava a 



movimentação do elevador. Comenta que imediatamente o corpo de bombeiros foi 
acionado. O resgate foi feito por baixo e acompanhado pelo tenente coronel Leão, através 
de uma câmera de vídeo na sala de guincho. Foi usado o interfone para comunicação 
verbal e feito forração de madeira na parte inferior do poço do elevador.  Por meio de um 
cabo, foram enviados roupas e alimentos aos dois funcionários. O resgate foi feito através 
de rapel. O eng. Guilherme frisou ainda que a inspeção geral do conjunto e da 
lubrificação era feita a cada 15 dias, visualmente. Foi decido, para fins de segurança, que 
a cada 06 meses deverá ser usado um produto químico para identificar eventuais trincas 
e melhorar a inspeção preventiva, e a que a cada 03 anos a polia do elevador deve ser 
trocada. 
 
Sem mas assuntos a ser tratados, a reunião encerrou-se as 12h30min. 
 
 

 


