
Ata da 125a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 13/04/2012 2- Horário: 9 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 
01. Amélio Colombo 
02. Jonathan N. Hoffmann 
03. Karin Kuell Correa 
04. Jean Carlos Meller 
05. Jessica F. da Luz 
06. Guilherme de Bom Búrigo 
07. Genoir J. dos Santos 
08. Rafael Bortolloto 
09. Vanderlei F. Mendes 
10. Fabiano Feuser Armando 
11. Gilvanio A. Espindola 
12. Antonio Carlos Freitas 
13. Daniel Wasnienski da Silva 
14. Ivair Maffioletti 
15. Carlos Rogério de C. 
16. Julio Cezar Oliveira 
17. Otaviano Clarindo da Silva 
18. Antonio Cezar Stairk 
19. Mario R. Pinheiro 
20. Luiz Carlos Osório 
21. Paulo Afonso Baran  
22. Gerson R. de Souza 
23. Joice Quadros 
24. Giovani da Souza 
25. Cleber José B. Gomes 
26. Lorival Elias Filho 

SATC 
Carb. Rio Deserto 
FITINTAS 
FITINTAS 
SATC CTCL 
Carb. Criciúma 
FITIEC 
Carb. Rio Deserto 
Delupo 
Carb. Metropolitana 
ACATEMI 
Dräger 
Carb. Metropolitana 
FITIEC 
Dräger 
Dräger 
Belluno/ACEM 
Sindicato Sideropolis 
MTE 
MTE 
IFSC 
Carb. Catarinense 
SIECESC 
COOPERMINAS 
SIECESC 
Sindicato LM 

Pauta da reunião: 1) Módulo III – Curso de gestão e Segurança na Mineração; 2) 
Estatísticas 2011; 3) Programa Comportamento Seguro; 04) Relato do acidente ocorrido 
na Metropolitana; 04) Assuntos Gerais; 05) Informes. 

O eng. Cleber Gomes abre a reunião da CRSM e inicia a leitura ata da 124ª reunião. 
Fazendo-se necessárias algumas correções, a leitura das mesmas será feita na próxima 
reunião. Na oportunidade, o eng. Cléber expressa condolências, devido ao trágico 
falecimento do filho eng. Sérgio Bruchchen. 
 
01. Módulo III – Curso de segurança na Mineração; os participantes do III módulo - 
Análise de Risco apresentam suas sugestões quanto à avaliação do curso: 1) que seja 
utilizada uma linguagem de fácil compreensão ao público; 2) que os participantes 
tenham uma cópia do conteúdo apresentado. Logo, é definido o dia 28 de abril das 
08h00 as 12h00 para realização do modulo IV: Resgate e Primeiro Socorros. O módulo V 
– Investigação de Acidentes, para o dia 04 de maio das 18h00 as 22h00. E nos dias 18 e 
19/05/12 o módulo VI - Plano de Emergência, com horários a ser definidos. O eng. 
Colombo comunica que ainda estão abertas as inscrições para participação dos módulos. 

02. Estatísticas 2011; O eng. Colombo informa que somente a carbonífera Criciúma, 
Metropolitana e COOPERMINAS enviaram os dados estatísticos. E reforça para que as 
demais empresas enviem com brevidade os dados. Na oportunidade, o eng. Colombo 



comunica interesse das empresas Rio Deserto e COOPERMINAS na realização do 
trabalho de Comportamento Seguro. Em seguida, o eng. Cléber abre espaço para os 
representantes da empresa Dräger, fazerem a apresentação do equipamento de Proteção 
Respiratória de Circuito Fechado (resgate) aos membros da comissão. 
 
03. Relato do acidente ocorrido na Metropolitana: o eng. Daniel comenta as medidas 
adotadas após acidente devido a caimento de pedras da frente, ocorrido com o 
colaborador Rosalvo Luiz Vargas Tomaz, relatado pelo Sr. Fabiano na ultima reunião da 
CRSM. A primeira medida realizada em conjunto com os detonadores foi a adoção do uso 
de um tubo de PVC flexível com extensão de 3 metros, para a colocação dos explosivos 
nos furos, de forma a evitar a proximidade do funcionário das laterais e da frente da 
galeria a ser detonada. A segunda medida: A investigação detalhada dos três acidentes 
ocorridos no mesmo conjunto, com o mesmo encarregado e técnico de segurança, 
culminou a demissão de ambos. O Sr. Genoir comenta informação obtida de que, o 
encarregado e o técnico de segurança não sabiam do novo procedimento no desmonte da 
galeria aplicado pelo detonador. Logo, o eng. Daniel acrescenta que ambos sabiam do 
plano de fogo desde o primeiro acidente ocorrido. Posteriormente, o Sr. Antônio levanta a 
questão da queda de bloco do eixo 01 na mina Morozini Norte. O eng. Otaviano 
acrescenta que na próxima reunião, trará mais informações sobre este incidente. O eng. 
Cleber sugere também, que sejam apresentados detalhes do acidente ocorrido na 
Belluno, onde o funcionário perdeu o dedo, conforme relato do eng. Félix. 

04. Assuntos Gerais: o eng. Luiz Osório comenta sobre as inspeções realizadas nas 
minas, para fins de verificação do cumprimento do TAC.  Informa que foi identificado em 
algumas empresas a pratica de horas extras no subsolo. Comenta sobre as solicitações 
das empresas quanto à prorrogação de jornada, devido à dificuldade de produção e 
avançamento das minas, e salienta que estas solicitações serão avaliadas caso a caso. 
Logo, pede as empresas se atenham a jornada normal de trabalho e evitem a pratica de 
horas extras. O eng. Cléber relembra a necessidade que as empresas têm de discutir a 
questão do tempo de deslocamento no subsolo. Foi acordado que o assunto seja 
discutido entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, para posterior 
aprovação do Ministério do Trabalho e anuência do Ministério Público.  O Sr. Genoir 
relata que levou o assunto ao sindicato dos trabalhadores, que na oportunidade 
levantaram uma série de problemas. Em seguida apresentou os questionamentos dos 
sindicatos que foram: Como as empresas estão tratando o transporte dos trabalhadores; 
Qual o critério para a emissão das comunicações de acidente de trabalho - CAT; sobre as 
condições de trabalho de cada empresa e a forma de pagamento do adicional noturno. 
Comenta que foi enviado um requerimento ao Ministério do Trabalho, para que se realize 
uma fiscalização nestas questões mencionadas. Fala que somente após a resolução 
destes problemas que poderá ser discutida a questão do deslocamento entre sindicato 
dos trabalhadores e sindicato patronal.  

05. Informes: O Sr. Luiz Osório informa que ainda não há um posicionamento quanto à 
doação dos equipamentos para a SATC, e que sendo este um ano eleitoral, possivelmente 
será mais difícil a doação.  Com relação ao representante da SRTE na comissão, comenta 
que em breve serão indicados os representantes oficiais da SRTE na Comissão. 

Sem mais assuntos para discussão, a reunião encerrou-se às 12h45min. 

 
 


