
Ata da 123a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 03/02/2012 2- Horário: 9 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 
01. Amélio Colombo 
02. Rafael Bortoloto 
03.  Karin k. Correa 
04.  Jean Carlos Meller 
05. Genoir dos Santos 
06. Fernando Valentim 
07. Antonio Cezar Stairk 
08. Pedro Simon 
09. Jessica F. da Luz 
10. Sérgio Bruchchen 
11. Valdir dos Santos 
12. Giovane de Souza 
13. Guilherme de Bom Búrigo 
14. Darcioni Gomes 
15. Cléber Gomes 
 

SATC 
Rio Deserto 
FITINTAS 
FITINTAS 
FITIEC 
S.M. Criciúma 
S.M. Siderópolis 
SETEP 
SATC/CTCL 
SATC 
Carbonífera Catarinense 
COOPERMINAS 
Carbonífera Criciúma 
Carbonífera Metropolitana 
SIECESC 
 

Pauta da reunião: 1) Módulo III – Curso de segurança na mineração; 2) Estatísticas 
2011; 3) Relato do acidente ocorrido na Rio Deserto; 4) Assuntos Gerais; 

O eng. Cleber Gomes faz a leitura 122ª ata de reunião aos participantes. Posteriormente, 
acrescentada algumas correções, e a ata é aprovada por todos. 
 
01. Curso de Gestão Saúde e Segurança na Mineração: O eng. Cléber faz a leitura do 
e-mail enviado pelo coordenador da extensão SATC Gustavo Dassi, expondo as possíveis 
datas para a ministração do III Módulo - Análise de Riscos. Ficou acordado entre os 
participantes que as datas para realização do curso seja aplicado nos dias 09 das19h às 
23h, dia 10 das 8h as 12h, pelo eng. Colombo, dia 17 das 08h às 10h com o prof. Sergio 
Bruchchen e das 10h às 12h com o professor Ricardo. Serão apresentados neste módulo, 
analise de riscos, risco específico, mecânica de rochas e eletricidade. 

02. Estatísticas 2011; Com a palavra, o Eng. Colombo solicita aos representantes das 
empresas associadas, que enviem os dados estatísticos de 2011, e comenta que enviará 
um formulário a ser preenchido a partir de janeiro de 2011. O eng. Giovane sugere que o 
formulário também contemple as doenças ocupacionais. O Sr. Antonio Stark, fala da 
dificuldade de acesso aos CAT’s das empresas. O eng. Colombo acrescenta que, qualquer 
acidente independente do grau de gravidade, seja registrado nas CAT’s. O eng. Cléber 
acrescenta que será enviado anexo junto ao formulário, um ofício reforçando a 
necessidade das informações. Logo, reforça que no formulário sejam registrados todos os 
acidentes e incidentes. 

03. Relato do Acidente Ocorrido na Rio Deserto; Na ausência do eng. Jonathan, o Sr. 
Antonio Stark faz um pequeno relato sobre o ocorrido. Comenta que, no dia 13 de 
janeiro, por volta das 10h30 um funcionário foi atropelado pelo Shuttle Car, levando- o a 
óbito. Comenta que o Shuttle Car fazia a terceira viagem quando colidiu com o 
funcionário, arremessando-o sobre o mangote do cabo do minerador. A vítima efetuava 



uma limpeza para iniciar a produção. Não havia cabista. O encarregado também não 
estava presente no momento. O Sr.Antônio lembra comentário feito em uma das reuniões 
da CRSM, sobre a falta de vistorias das maquinas antes de operarem no subsolo. O Sr. 
Genoir sugere que seja dada mais visibilidade para o operador, utilizando uniformes e 
capacetes refletivos. Na questão dos exaustores, sugere que seja mantido a uma altura 
acima da cabine que não preocupe o operador. O Sr. Genoir sugere ainda, que seja feito 
uma fiscalização com maior frequência na questão da visibilidade e procedimentos de 
operação segura. Sugere que seja filmada uma operação do minerador contínuo para  
discussão. Logo, o eng. Cléber recomenda que seja retomado as vistorias nas minas que 
operem com minerador continuo, e que o presente relato do acidente ocorrido na Rio 
Deserto, seja complementado na próxima reunião pelo eng. Jonathan. Posteriormente, o 
eng. Sérgio Bruchchen sugere que seja realizado uma reunião extraordinária, para 
discutir medidas preventivas no sentido de evitar a ocorrência deste tipo de acidente. O 
Sr. Antonio comenta que foi apresentado pelo eng. Jonathan, equipamento e lona que 
será adquirida para instalação da cortina na Rio Deserto.  O eng. Darci comenta sobre a 
adoção de coletes refletivos na Metropolitana, e instalação luminárias de Led no 
minerador continuo, ressalta que futuramente será instalado também nas maquinas. Em 
seguida, o eng. Cléber comenta pedido enviado pela Rio Deserto ao Ministério Público e 
DNPM, para utilizar explosivos na mina Cruz de Malta, alegando questões relacionadas 
com a segurança. Segundo a Rio Deserto no desenvolvimento da lavra com o minerador 
continuo, havia uma grande quantidade de pedras caindo do teto,  e que por este fato, 
estava aumentando os riscos associados a operação. Ainda, comenta que está em 
andamento, uma ação civil publica de danos estruturais envolvendo operação do 
minerador continuo e fogo. E informa que neste período, todas as empresas estão 
recebendo a visita de um perito. Complementa que esta perícia, envolve aspectos da 
operação do minerador continuo e de segurança. Posteriormente, o Sr. Genoir questiona 
se houve indicação de representante do Ministério do Trabalho para acompanhar as 
atividades da CRSM. Comunica que na próxima segunda feira dia 06 fevereiro, terá uma 
reunião com o Superintende Regional, e sugere que a comissão envie um ofício 
formalmente para indicação de um representante. Logo, o eng. Cleber convida as 
empresas a participar do programa minerAÇÃO . 

04. Assuntos Gerais: O eng. Sérgio Bruchchen e o eng. Colombo propõem as empresas, 
um estudo de comportamento a ser realizado em todas as empresas semanalmente ou 
quinzenalmente. O objetivo deste estudo é conversar, observar, conviver e entender 
questões relacionadas ao comportamento diário dos trabalhadores. Ao final do estudo, se 
propõem a elaborar um relatório final para ser entregue aos dirigentes das empresas. 
Acrescenta que o estudo não tem o objetivo de fiscalizar ou envolver órgãos 
governamentais. Ressalta ainda, que não será utilizado maquina fotográfica ou qualquer 
dispositivo que possa acarretar exposição ou desconforto dos trabalhadores. O eng. 
Cléber sugere que esta proposta seja formalizada, e que posteriormente seja entregue as 
empresas para a aprovação. Com a palavra, o Sr. Genoir apresenta um parecer do setor 
carbonífero aos participantes. Comenta sobre a nota técnica AP43 onde menciona que, se 
as termelétricas não tiverem eficiência de 35%, poderão sofrer uma redução de 10% no 
repasse da CDE. Informa que no dia 13 de dezembro, foi realizada uma reunião com o 
assessor Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Lopez Feijó. 
Posteriormente, comenta reunião realizada com o Ministro Gilberto Carvalho no dia 27, e 
fala da proposta feita ao ministro sobre a criação de um grupo de trabalho, e da 
possibilidade de levantar subsídios para serem apresentados a Presidente Dilma 
Rousseff.  O ministro designou o Sr. Diogo Santana para representa-lo nesta comissão. 
Na conversa, o Ministro assegurou contatar o Ministério de Ciência e Tecnologia o 



Ministério de Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia para designarem também 
um representante integrarem o grupo de trabalho, junto com os trabalhadores e 
empregadores. Informa que no dia 08 de fevereiro em Brasília, terão uma reunião com o 
Sr. Diogo Santana para darem continuidade nas questões deste grupo de trabalho. O 
eng. Cleber comenta sobre AP43 da ANEEL, onde foram entregues varias contribuições 
contrapondo a nota técnica que havia sido feita, expondo que a proporção desta 
resolução da ANEEL não tinha sustentação, e que deveria ser revista e discutida com o 
setor carbonífero. Informa que no mesmo período em dezembro, foi elaborado um projeto 
de lei que entrou no Senado, para propor uma política para o carvão nacional. Em 
seguida, o Sr. Genoir comenta ação civil publica do MPF e sentença contra o sindicato 
dos mineiros de Rio Maina, e que partir disto, o sindicato do Rio Maina passa a fazer 
parte do sindicato de Forquilhinha. O eng. Cléber lembra as empresas que não enviaram 
o material de veículos e transporte, que tão logo enviem ao eng. Colombo. Em seguida, 
levanta a questão da hora do trajeto aos participantes. Logo, sugere que o sindicato 
patronal e sindicato dos trabalhadores levem esta questão para ser discutida com o 
ministério público do trabalho, para uma flexibilização.  

Sem mais assuntos à reunião encerrou-se as 12h00min. 

 
 


