
Ata da 132a Reunião da CRSM 

 

1- Data: 02/11/2012 2- Horário: 9 
horas 

3- Local: Sala de Reuniões - 
SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Daniel W. da Silva 
02. Amélio Colombo 
03. Lourival Elias Filho 
04. Fernando Frassetto 
05. Ivair Maffioletti 
06. Fabiano Feuser Armando 
07. Genoir J. dos Santos 
08. Tiago Meis Amboni 
09. Guilherme de Bom Búrigo 
10. Valdemar Mariot 
11. Cléber José Baldoni Gomes 
12. Jone Edson Martins 
13. Ramon Canto de Souza 
14. Valmir G. de Souza 
15. Fabiano Feuser Armando 
16. Jéssica Fernandes da Luz 
17. Paulo A. G. Baran 

Carbonífera Metropolitana 
SATC 
Sind. dos Mineiros de Lauro Muller 
Sind. dos Mineiro de Lauro Muller 
Federação dos Mineiros 
Carbonífera Catarinense 
FITIEC 
SATC/CTCL 
Carbonífera Criciúma 
Sind. dos Mineiros de Lauro Muller 
SIECESC 
DNPM 
Carbonífera Metropolitana 
COOPERMINAS 
Carb. Catarinense 
SATC/CTCL 
IFSC 

Pauta da reunião: 1) Apresentação do eng. Amélio Colombo; 2)Informações do 

curso  de PPR; 4)Assuntos Gerais 05) Acidente Metropolitana; 
 

Na ausência do coordenador Roberto Cláudio Lodetti devido ao seu período de 
férias, o secretario executivo da CRSM eng. Cléber Gomes, abre a 132ª reunião 
da CRSM com a leitura da ata 131ª. Após a leitura, a ata é aprovada por todos. 
 

1. Relato Programa de Proteção Respiratória: O Sr. Fabiano faz um sucinto 

relato do Programa de Proteção Respiratório - PPR realizado nos dias 30 e 31 

de outubro nas dependências da SATC. Relata que durante o curso foram 

abordados assuntos como sistema respiratório, fisiológico e equipamentos. Em 

seguida, o eng. Cléber solicita ao Sr. Fabiano que disponibilize o material do 

curso aos participantes da CRSM. Logo o eng. Cléber informa que o eng. 

Gerson Ribeiro da Carbonífera Catarinense e o eng. Rafael Bortolotto da Rio 

Deserto, estão participando neste momento do II Curso de Resgate em Minas 

de Subsolo no Chile. Comenta que o referido curso compreenderá técnicas de 

rapel, primeiros socorros, conhecimento e operação de equipamentos de 

resgate, conhecimentos técnicos operacionais ligados à mineração de subsolo, 

bem como o intercambio entre os diversos profissionais da área. Na 

continuidade do assunto, o eng. Daniel informa que o grupo de engenheiros de 

segurança estão organizando também uma viagem ao Chile a fim de realizar 

visitas na mina de San José onde ocorreu o acidente com 33 mineiros, o 

cronograma compreende também visita na fábrica de equipamentos de 

segurança da MSA. Comenta que foi elaborado um escopo do trabalho e 

encaminhado a MSA. O Eng. Cléber solicita que seja feito os tramites da 

viagem com antecedência, para que os representantes dos órgãos 

governamentais possam participar da missão. O eng. Daniel comunica que a 

viagem esta prevista para ocorrer em março de 2013. O eng. Cléber comenta 



sobre a iniciativa do eng. Tiago para seu trabalho de conclusão de curso na 

pós-graduação em engenharia de segurança, propõe a compilação de um plano 

integrado das empresas para atendimento á emergências, brigada de resgate e 

equipamentos. O eng. Cléber sugere que seja elaborado um ofício solicitando 

autorização de entrada dos membros da CRSM composto pelos profissionais: 

Tiago Amboni, Capitão Aldrin, Fabiano Feuser e o eng. Amélio Colombo. Em 

seguida informa que a SATC montará um curso para brigada de resgate para 

empresas afins, com módulo específico para mineração, o curso será oferecido 

no próximo ano para as empresas. O eng. Colombo comenta que o curso de 

Gestão de Saúde e Segurança, foi oferecido para as empresas, e não houve 

nenhuma inscrição. Logo o Eng. Cléber sugere ao Eng. Savi, que a SATC 

ofereça os cursos em visitas nas empresas e trabalhe a divulgação nas mídias 

sociais. O eng. Cléber comenta a importância dos SESMT das empresas 

realizarem todos os módulos do curso. Na oportunidade, o eng. Colombo faz 

um breve relato e apresentação de fotos, sobre sua participação na feira 

Internacional de Segurança bem como sua participação na capacitação de 

NR15 em São Paulo no período de 03 a 05 de novembro. O eng. Cléber solicita 

ao eng. Daniel que faça um sucinto relato do acidente ocorrido no transporte 

do gerador com o trabalhador Israel Filastro ocorrido na Metropolitana e que, 

até segunda ordem o trator não transportara gerador. O eng. Daniel comenta 

que irá montar uma apresentação para próxima reunião da CRSM. Na 

oportunidade, o eng. Cléber comenta que solicitará para o eng. Gerson que 

relate o acidente com o choque elétrico ocorrido na Catarinense também 

próxima reunião da CRSM. Em seguida comenta que nos dias 19, 20 e 21 em 

Jaquari Vassouras, será realizado um workshop sobre Abatimento de Choco. 

Comenta que os representantes da Carbonífera Metropolitana farão uma 

apresentação no evento sobre Abatimento de Choco e sobre a Estrutura da 

Segurança da empresa. Comenta que na programação haverá uma mesa 

redonda e visita a uma mina de potássio.  

 

03) Assuntos Gerais: O eng. Cléber apresenta o informativo da Fundação 

Gorceix de Escola de Minas de Ouro Preto aos participantes. Em seguida faz 

um sucinto relato sobre a atual situação do carvão. O eng. Daniel sugere que 

seja a levantado o assunto sobre trajeto para a próxima reunião da CRSM. 

Ainda para a próxima reunião, os participantes entram em acordo para que a 

reunião ocorra as 15h00 na sede do SIECESC, e que seja feito um churrasco 

de confraternização para o encerramento das atividades da CRSM no ano de 

2012. Em seguida fica acordado que as despesas do churrasco sejam rateadas 

entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores. 

 

Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou as 12h00min. 

 

 


