
Ata da 127a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 01/06/2012 2- Horário: 9 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Roberto Claudio Lodetti 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 
01. Daniel W. da Silva 
02. Rafael Bortolotto 
03. Karin K Correa 
04. Amélio Colombo 
05. Antonio Stairk 
06. Jonathan Nogueira Hoffmann 
07. Guilherme de Bom Burigo 
08. Valdemar Mariot 
09. Thiago Mateus 
10. Francisco Ramos 
11. Fabiano Feuser 
12. Ramon de Souza 
13. Cleber J. B. Gomes 
14. Otaviano Clarindo Silva 
15. Genoir José dos Santos 
16. Gilvano A. Espindola 
17. Elyis Salles 
18. Roberto Claudio Lodetti 
19. Paulo Baran 

Carbonífera Metropolitana 
Ind. Carb.Rio Deserto 
FITINTAS 
SATC 
Sind. dos Mineiros de Siderópolis 
Ind. Carb. Rio Desert 
Carbonífera Criciúma 
Sind. dos Mineiros de Lauro Muller 
Sind. dos Mineiros de Lauro Muller 
Sind. dos Mineiros 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Metropolitana 
SIECESC 
Carbonífera Belluno 
FITIEC 
ACATEMI 
3M 
SRTE/SC 
IFSC 

Pauta da reunião: 1) Eleição para Coordenador e Secretário Executivo da CRSM; 2) 
Definição das datas dos módulos 05 e 06 do Curso de Gestão Saúde e Segurança na 
Mineração; 3) XII Seminário CIPAMIN; Criação da Comissão Organizadora e definição de 
data; 4) Informes; Doação de capacetes 18 junho – lançamento da Revista Fase; 5) 
Avançamento minerador contínuo; 6) Dupla Jornada de Trabalho; 
 
 
Tendo em vista a recomposição da representação governamental através da indicação dos 
representantes titular e suplente da Superintendência Regional do Trabalho o eng. 
Cleber Gomes, que exercia interinamente a função de Coordenador, acumulando com a 
Secretaria Executiva, propõe que seja realizada votação para recomposição da 
Coordenação e Secretaria Executiva da CRSM.   
Após discussão entre os presentes foram eleitos por aclamação e reconduzidos aos 
cargos, o sr. Roberto Claudio Lodetti como Coordenador e sr. Cleber Gomes como 
Secretário Executivo,  
O coordenador da comissão Roberto Cláudio faz a leitura da 126ª ata de reunião aos 
participantes. Em seguida, aplicada correções, ata é aprovada por todos.  
 
1.0 Definições das datas dos Módulos 05 e 06: O eng. Colombo abre espaço para que a 
comissão defina as datas para a realização do módulo 05 e 06. O coordenador Lodetti 
sugere que seja marcado uma data na segunda quinzena de junho. O eng. Colombo 
sugere que seja realizado no dia 15 de junho às 14h o módulo 05 – Investigação de 
Ocorrência. Em seguida, o Eng. Daniel sugere que seja realizado nos dias 22 e 29 de 
junho às 14h o módulo 06 – Princípios Básicos para um Plano de Emergência. Logo, o 
eng. Cléber levanta a questão discutida nas reuniões da diretoria e técnicos do SIECESC, 
sobre a falta de pessoal para treinamento e simulados em plano de emergência e de 
resgate. Questiona aos participantes, da possibilidade da comissão dar suporte neste 



assunto. O eng. Daniel comenta da necessidade dos simulados serem avaliados por 
profissionais experientes. O sr. Fabiano acrescenta que o Corpo de Bombeiros sempre se 
disponibilizou para auxiliar nas atividades de simulados, e fala da necessidade de uma 
unificação. O eng. Colombo sugere que estes treinamentos sejam padronizados, e que os 
simulados sejam feitos independentes, mas que o treinamento seja único. O sr. Genoir 
acrescenta que foram alcançados resultados positivos neste sentido, quando formou-se o 
grupo de trabalho de emergência na coordenação do eng. Guilherme. O eng. Daniel 
sugere que profissionais experientes deem o treinamento em parceria com o Corpo de 
Bombeiros, e propõe que seja reativado o grupo de engenheiros de segurança para iniciar 
um plano de brigada. Sugere que no dia 06 de junho as 17h00, seja realizada uma 
reunião para a discussão deste assunto, com o grupo de engenheiros de segurança. 
 
02. Seminário CIPAMIN – Criação da Equipe Organizadora: Ficou acordado entre os 
participantes, que a reunião para organização do seminário seja no dia 06 de junho as 
15h00 na sede do SIECESC. Logo, O sr. Genoir sugere que um membro da CIPAMIN de 
cada mina participe da reunião para sugestões.  
 
03. Doação de capacetes: O eng. Cléber faz a leitura do oficio da SATC, solicitando 100 
capacetes para serem utilizados no lançamento da revista fase no dia 18 de junho, na 
mina de visitação “Octavio Fontana” aos representantes das empresas.  Jéssica fica a 
cargo de enviar cópia do oficio as empresas, posterior a reunião. O Sr. Genoir questiona 
se há pagamento de ingresso para mina de visitação “Octavio Fontana” e sugere que os 
mineiros sejam livres da cobrança de ingresso, afim de divulgação do setor. O eng. Cléber 
sugere que seja conversado com eng. Zancan. O Sr. Genoir pede que o pedido seja uma 
iniciativa da comissão. 
 
04. Avançamento Minerador Contínuo: Em seguida, o Sr. Mariot questiona sobre 
escoramento e o limite de avançamento do minerador contínuo, devido à ocorrência de 
um acidente na Belluno na ultima sexta-feira. O sr. Genoir comenta que havia discutido 
com eng. Otaviano e o eng. Félix sobre a criação de uma norma de procedimentos de 
segurança para o minerador contínuo que fosse repassada aos funcionários. Logo, o Eng. 
Otaviano relata que no dia do acidente, o minerador continuo havia avançando entre 9 a 
10 metros quando houve o problema com a máquina. E que na tentativa de escorar uma 
pedra, o funcionário que estava em cima da plataforma assustou-se e pulou ao ver a 
pedra se deslocar, fraturando a perna. Comenta que estava presente no momento do 
acidente o encarregado, a técnica em segurança e o supervisor. Relata que a pedra não 
atingiu o funcionário, e que o mesmo já tinha fraturas anteriores na mesma perna. Fala 
que posterior ao ocorrido, o funcionário foi levado ao Hospital São José e prontamente 
atendido. O coordenador Lodetti acrescenta em seguida, que deve ficar claro para os 
trabalhadores os procedimentos e o limite de avançamento. O Sr. Genoir sugere que o 
eng. Otaviano apresente aos trabalhadores o limite de avançamento de mina. Logo, o 
eng. Otaviano se propõe a apresentar para os trabalhadores os procedimentos quanto ao 
avançamento máximo permitido para o minerador continuo.  
 
05. Dupla Jornada de Trabalho: O eng. Daniel levanta para questionamentos assuntos 
sobre dupla jornada de trabalho e de adaptação dos funcionários à mudança semanal no 
horário de trabalho. O coordenador Lodetti acrescenta que este assunto entre outros 
como o horário de deslocamento das minas serão tratados com maior profundidade na 
próxima reunião da CRSM. 
 
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou-se as 12h00min. 



 
 


