
Ata da 130a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 14/09/2012 2- Horário: 9 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Roberto Claudio Lodetti 
 

 

5 – Participantes: 

  
1. Genoir José dos Santos 
2. Amélio Colombo 
3. Gilvano A. Espindola 
4. Rafael Bortoloto 
5. Valdir dos Santos 
6. Antonio Cezar Stairk 
7. Fabiano Feuser Armando 
8. Roberto C. Lodetti 
9. Valmir G. de Souza 
10. Tiago Meis Amboni 
11. Guilherme de Bom Búrigo 
12. Otaviano Clarindo da Silva 
13. Gerson Ribeiro de Souza Junior 
14. Jone Edson Martins 
15. Cléber José Baldoni Gomes 
16. Vanderlei F. Mendes 
17. Jéssica F. da Luz 
18. Paulo Baran 

Federação 
SATC 
ACATEMI 
Rio Deseto 
Carbonífera Belluno 
Antonio Cezar Stairk 
Fabiano Feuser Armando 
SRTE/SC 
Cooperminas 
SATC 
Carbonífera Criciúma 
Carbonífera Belluno 
Carbonífera Catarinense 
DNPM 
SIECESC 
CENCI 
SATC/CTCL 
IFSC 

Pauta da reunião: 1) Relato do acidente ocorrido na COOPERMINAS solicitado na ultima 
reunião; 2) Informações ofício: Mandato das CIPAS a Superintendência; 3)Informações 
sobre a Feira Internacional de Segurança e Proteção; 5) PPR; 6)Assuntos Gerais; 
O coordenador da CRSM inicia a 130ª reunião da CRSM. Logo, faz a leitura da 129ª ata 
de reunião, que é aprovada por todos. 
1. Relato do acidente ocorrido na Cooperminas: O Sr. Valmir relata que no dia do 
ocorrido, o operador de BBD estava auxiliando o escoramento de uma galeria, quando 
um bloco caiu em seu rosto. Comenta que o retoque não foi bem feito e ficou choco. 
Relata que ações tomadas na empresa foram: Intensificar o cronograma de treinamentos, 
preparo da frente, conscientização e a substituição de BBD para PT. Jone comenta sobre 
o levantamento realizado na Cooperminas, onde os resultados demonstraram que 50% 
dos acidentes estavam ligados a caimento, e sugere que seja substituído a BBD por 
perfuratriz de teto. Comenta que todo o projeto de abertura de mina que esta sendo 
avaliado pelo DNPM só é aprovado, mediante a implantação de perfuratriz de teto. O 
coordenador Lodetti informa que o ministério de trabalho esta realizando uma pesquisa, 
onde os dados demonstram que o furador de teto e o ajudante, estão ficando a uma 
exposição de ruído muito alta. Comenta que a pesquisa será mais aprofundada e informa 
que é possível que as empresas recebam notificação para substituição de BBD por PT. 
2) Informações ofício: Mandato das CIPAS a Superintendência: O coordenador Lodetti 
informa que em virtude das férias do superintendente, ainda não foi possível conversar 
sobre o assunto, e que somente na próxima semana obterá uma resposta  do 
encaminhamento. O Sr. Genoir sugere que seja passado esta informação antes da 
próxima reunião da CRSM. O coordenador Lodetti informa, que verificará a possibilidade 
de dar uma posição antes. E informará a Jéssica para repassar um posicionamento ao 
sindicato. 
3) Informações sobre a Feira Internacional em SP: O eng. Cleber informa aos 
participantes que ocorrerá no período de 03 a 04 de outubro a  Feira Internacional de 



Segurança e Proteção em São Paulo. Cléber solicita a Jéssica que divulgue em meio 
digital o material aos participantes da CRSM e verifique com a SATC, a possibilidade de 
custear as despesas do eng. Colombo. 
4) Curso PPR: O coordenador Lodetti comenta da sugestão da realização do curso de 
proteção respiratória para os dias 30 e 31 de outubro. O Sr. Gilvano comenta que ideia é 
abrir para profissionais de mineração e demais áreas. O publico esperado é em torno de 
100 a 150 pessoas. Informa que o curso é gratuito. Em seguida solicita a Jéssica que 
verifique a disponibilidade do auditório da SATC para estes dias. O coordenador Lodetti 
pede que as empresas enviem seus profissionais da saúde e segurança para participar. 
Na oportunidade, Cléber questiona se o curso de saúde e segurança na mineração já foi 
divulgado as empresas. Colombo em resposta informa que o curso esta sendo divulgado. 
O coordenador Lodetti sugere que as empresas utilizem os módulos nas semanas de 
prevenção de acidente. O eng. Cléber questiona sobre o andamento do estudo de 
comportamento seguro proposto para as empresas. Colombo informa que entrará em 
contato com o eng. Sérgio Bruchchen para dar andamento nesta atividade. 
5.Assuntos Gerais: O eng. Cléber da um parecer geral da atual situação do carvão aos 
participantes. Em seguida, levanta a questão da necessidade de preparo dos 
trabalhadores na mineração, bem como na transferência de experiência entre eles.  O 
coordenador Lodetti comenta que a falta de experiência, tem sido um entrave para a 
implementação de segurança em função da não continuidade de profissionais, e do não 
comprometimento dos trabalhadores com a empresa.  Jone comenta que o conhecimento 
não esta sendo passado. O sr. Antonio comenta do problema de gerenciamento das 
empresas, e acrescenta que as boas práticas precisam sair do papel e serem partilhada 
entre os trabalhadores bem como e da dificuldade de capacitar os novos contratados. Em 
seguida, o eng. Gerson comenta que por exigência do Ministério Público do Trabalho, o 
Procurador Luciano Leivas determinou acompanhar os simulados de plano de 
emergência realizados na Carbonífera Catarinense. Ressalta que o procurador dará 
continuidade neste trabalho em 3 ou 4 empresas até o fim do ano. O coordenador Lodetti 
apresenta o novo engenheiro de segurança da carbonífera Belluno o Sr. Valdir dos 
Santos e lhe da boas vindas. O eng. Cléber informa que no dia 15 de outubro a 
Carbonífera Metropolitana estará promovendo um evento denominado “Nossa parceira na 
segurança” que ocorrerá a partir das 09h00min. Comenta que é um evento onde os 
trabalhadores levam as esposas, para que as mesmas sejam cumplices na questão de 
segurança a partir do momento em que os trabalhadores saem de casa. O Sr. Genoir 
comunica que esta ocorrendo uma consulta sobre a alteração da NR15 e sugere que 
sejam enviadas as sugestões.e 
 
Sem mais assuntos à reunião encerrou-se às 11h50min. 
 
  
 
 


