
Ata da 128a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 06/07/2012 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. Mario Pinheiro 
03. Amélio Colombo 
04. Guilherme de Bom Búrigo 
05. Fabiano Feuser Armando 
06. Genoir José dos Santos 
07. Francisco V. Ramos 
08. Cléber J.B. Gomes 
09. Jone Edson Martins 
10. Otaviano C. da Silva 
11. Vanderlei F. Mendes 
12. Paulo A.G. Baran 
13. Jessica da Luz 

Carbonífera Metropolitana 
MTE 
SATC 
Carbonífera Criciuma 
Carbonífera Metropolitana 
FITIEC 
Sind. dos Mineiros de Siderópolis 
SIECESC 
DNPM 
Carbonífera Belluno 
CENCI 
IFSC 
SIECESC 
 

Pauta da reunião: 1) Jornada de Trabalho; Turno interrupto, deslocamento;  
2) Definição de data Módulo 06 do Curso de Gestão Saúde e Segurança na Mineração; 3) 
andamento do XII seminário CIPAMIN; 4) Assuntos Gerais; 
O coordenador da CRSM inicia a 128ª reunião da CRSM. Logo, faz a leitura da 127ª ata 
de reunião que é aprovada por todos. Em seguida, o coordenador da CRSM informa aos 
participantes sobre a alteração da ordem dos assuntos de pauta, para o melhor 
aproveitamento de tempo. 
 
1.0 Definição de data Módulo 06: O eng. Daniel expõe as possíveis datas para a 
realização do módulo 06 “Princípios básicos para um plano de emergência”. Em seguida, 
fica definido entre os participantes, que o módulo 06 seja ministrado no dia 18 de julho, 
com inicio as 18h00 na sede do SIECESC. 
 
02. Andamento do Seminário CIPAMIN – O Sr. Genoir relata que foram realizadas duas 
reuniões para a elaboração da programação do seminário. Informa que o folder esta 
pronto, e as palestras confirmadas. Informa que está sendo confeccionado o material 
para ser distribuído aos participantes. A expectativa de publico é de 150 pessoas. 
Comenta que foi acrescentado ao material de apoio, item que contem as atribuições da 
CIPAMIN. Sobre o folder, foi solicitado que no próximo ano seja melhor aproveitado os 
espaço onde as logos das empresas estão alocadas. 

03. Unificação dos mandatos das CIPA: O Sr. Genoir solicita que seja lido oficio que 
será enviado ao Superintendente, em se estender o mandado das CIPAMIN nas empresas 
para sugestões. O coordenador comenta que se não houver consenso desta prorrogação, 
deve-se pensar na mudança da data do seminário para fevereiro e não julho. O 
coordenador sugere que seja encaminhado um oficio semelhante ao Ministério Publico, 
porém ficou consensuado que eventual consulta ao Ministério Público do Trabalho seria 
desnecessário neste momento. Em seguida solicita que seja impressa uma cópia para 
que encaminhe ao superintendente. 

04. Jornada de Trabalho; Turno interrupto, Deslocamento; O coordenador comenta 



assunto levantado na ultima reunião pelo o eng. Daniel com relação à realização de 
dupla jornada pelos trabalhadores, e destaca que não há óbice neste sentido, quando o 
trabalho é realizado em empresa diferente do seu empregador o em outra atividade desde 
que respeitada à jornada máxima diária em cada empregador. Logo, o eng. Daniel relata 
que segundo estatística realizada na empresa sobre alguns acidentes que ocorreram, foi 
identificada dupla jornada, não só por conta do acidentado mais de outras pessoas 
envolvidas. O eng. Daniel questiona se pode ser um pré-requisito da empresa, exigir que 
o funcionário tenha somente um emprego, por ser uma atividade de alto risco. O sr. 
Mario comenta que não há previsão legal neste sentido. O coordenador Lodetti comenta 
em seguida, que há empresas que trabalham com troca de turnos semanais e que estas 
mudanças de turno causam fadiga aos trabalhadores podendo ser um dos fatores da 
ocorrência de acidentes nos locais de trabalho. O coordenador acrescenta ainda que, 
para que esta situação mude, precisa haver uma ampla negociação entre empresa e 
trabalhador, no sentido de fixação dos turnos de trabalho. Acrescenta ainda, que os 
estudos demonstram uma alta incidência de acidente e doença nos trabalhadores que 
mudam de turno, principalmente as mudanças semanais. Compensação do Sábado: O 
Coordenador comenta que o superintendente Rodrigo Minotto, demonstrou preocupação 
quanto às portarias de concessão  da prorrogação de jornada para compensação do 
sábado, em razão de as mesmas terem sido publicadas sem um prazo de validade o que 
proporcionaria a necessidade de pedido de novas autorizações. E que o mesmo, estaria 
propenso a fazer uma revogação de todas as portarias existentes provocando as 
empresas para uma nova solicitação. Deslocamento: O eng. Cléber expõe sobre a 
flexibilização para 48 minutos de deslocamento. Para posterior autorização da 
superintendência e ministério publico. O Sr. Genoir sugere que estes 48 minutos seja 
para treinamento e deslocamento. O coordenador Lodetti comenta a dificuldade das 
atuais chefias de saúde e segurança do trabalhador, de estender estas 7horas e 
12minutos, sem a inclusão de um intervalo maior para refeição. Expõe ainda, que se 
passar para 8horas, a jornada de repouso devera ser de 1hora, reduzível desde que a 
empresa tenha condições de fornecer alimentação para o trabalhador. O eng. Jone 
comenta sobre a falta de equipamento de transporte no deslocamento nas minas. E que 
as empresas não vêem como beneficio a implantação do sistema de transporte 
motorizado. O Sr. Genoir comenta que a Metropolitana vem mudando seu sistema de 
transporte. Em seguida, o eng. Jone comenta sobre a falta de engenheiro de segurança 
nas minas. E pede que haja uma atuação neste ponto. O eng. Otaviano comenta da 
dificuldade de contratar engenheiro de segurança, mas que está sendo realizado 
recrutamento. 

 Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se as 11h45min. 

 
  
 

 


