
Ata da 133a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 07/12/2012 2- Horário: 15 horas 3- Local: Sala de Reuniões - 
SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Roberto C. Lodetti 
02. Amélio Colombo 
03. Marcelo Spillere Scotti 
04. Ivair Maffioletti 
05. Matheus Luiz Marioti 
06. Fernando Valentim 
07. Osmar de Menezes Zilli  
08. Valdir dos Santos 
09. Antonio Cezar Stairk 
10. Gilvano Armando Espindola 
11. Cléber José Baldoni Gomes 
12. Gerson Ribeiro Junior 
15. Fabiano Feuser Armando 
16. Jéssica Fernandes da Luz 
17. Jone Edson Martins 
18. Genoir José dos Santos 
19. Otaviano Clarindo da Silva 
20. Anderson Heleodoro 
21. Pedro Bosse Neto 
22. Guilherme de Bom Burigo 
23. Tiago Amboni 
24. Valdemar Marioti 
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Pauta da reunião:  Feedback participação II Curso de Resgate em Minas de Subsolo no 

Chile; Feedback Visita Rio Deserto (06/12) – Tiago Amboni; Trajeto; (sugestão eng. 
Daniel); Apresentação dos acidentes ocorridos na Metropolitana e Catarinense; 

Assuntos Gerais; 

O coordenador Roberto Cláudio Lodetti abre a 133ª reunião da CRSM com a leitura da 

ata 132ª. Após a leitura e considerações, a ata é aprovada por todos. 
 
1.Feedback participação II Curso de Resgate em Minas de Subsolo no Chile: O eng. 

Gerson faz um sucinto relato sobre a participação do curso de resgate em Mina de 
Subsolo que ocorreu nos dias 9,10 e 11 de dezembro de 2012 no Chile, em parceria 

com eng. Rafael da Rio Deserto. Comenta que foram abordados temas como explosivos, 

ventilação, choco, acessórios e simulações de resgate no subsolo e Rapel. Comenta que 

participaram representantes dos países do México, Peru, Brasil e Argentina. Entre os 

profissionais estavam bombeiros voluntários, membros da defesa civil, força tarefa, 

corpo de bombeiros e membros da SAMU e engenheiros. Complementa em seguida, que 
na próxima reunião da CRSM será feita uma apresentação das fotos do referido curso 

para melhor entendimento. 

 
2.Feedback – Visita Rio Deserto – O eng. Tiago Amboni em parceria com o Sr. 

Fabiano, comentam que no dia 02 de dezembro realizaram uma visita na Mina Cruz de 
Malta na Empresa Rio Deserto, onde realizaram o levantamento dos equipamentos de 

combate a emergência na Mina. Logo, o Sr. Fabiano sugere que nas próximas visitas, 

as empresas já tenham as informações em mãos dos equipamentos levantados nas 

minas. Sugere ainda, que seja enviado um questionário via e-mail anterior à visita.  O 

coordenador Lodetti questiona se há uma escala para as visitas. O sr. Fabiano comenta 
que foi enviado as empresas solicitação de visita nas empresas, e conforme as 

empresas vão se manifestando, as visitas vão ocorrendo. O coordenador pede às 

empresas que atendam a solicitação o mais breve possível. Em seguida, o eng. Tiago 

comenta que enviara o questionário a Jéssica para que encaminhe aos engenheiros de 



seguranças das empresas, anterior a realização das visitas nas empresas. 
 
3. Acidente de Trajeto: O coordenador Lodetti levanta o questionamento sugerido pelo 

Eng. Daniel na ultima reunião da CRSM, que demonstrou preocupação aos 

trabalhadores que utilizam motocicletas para o trabalho, e não usam o capacete. 

Posteriormente, é questionado se as empresas podem agir neste tipo de 
comportamento. O coordenador Lodetti em resposta fala que com relação a este 

comportamento, as empresas não podem intervir legalmente, punindo o trabalhador 

por infrações de transito cometidas fora do ambiente de trabalho. O eng. Colombo 

intervêm, e cita o exemplo da empresa Nitroquimica onde existiam procedimentos pré 

estabelecidos e faziam parte dos programas de treinamento da empresa buscando a 
conscientização dos trabalhadores para obedecerem as normas de segurança tanto da 

empresa quanto nos seus deslocamento de casa para o trabalho e vice versa, inclusive 

quando da realização de qualquer tarefa em casa. Foi sugerido as empresas que 

tenham este problema fazerem contato com a Policia Militar para fazer ações 

educativas junto aos trabalhadores e posteriormente se necessário fazer a aplicação da 

legislação de transito com  o objetivo de reduzir o numero de trabalhadores 
acidentados no trajeto vitimas de acidentes de transito. O coordenador salientou ainda, 

que o trabalhador que não tem consciência de cumprir as normas de segurança no 

transito, terá muita dificuldade em cumprir as normas de segurança e saúde do 

trabalhador propiciando um numero maior de acidentes de trabalho muito elevado.   

 
4.Acidente ocorrido na Carb. Catarinense: O eng. Gerson comenta que no dia 02 de 

outubro de 2012, o colaborador Vagner, mecânico de correias, tomou um choque 

elétrico, ficando 4 dias afastado do trabalho. O acidente ocorreu na troca de turno no 

momento em que o colaborador estava observando a correia transportadora. O 

colaborador estava acompanhado do encarregado. Relata que posterior ao ocorrido foi 

realizado vistoria em todos os cabos elétricos, e intensificado o diálogo diário de 
segurança.  

 
5. Acidente ocorrido na Carb. Metropolitana: Com a ausência do eng. Daniel 

representante da Metropolitana, o relato do ocorrido será feito na próxima reunião da 

CRSM. 

Assuntos Gerais: O Sr. Mariot Informa que será realizado no dia 12 de dezembro de 

2012 quarta-feira, as 19h00min a Audiência Pública do 16ª Relatório do GTA no Clube 

Cruz de Malta em Lauro Muller. Em seguida o eng. Cléber levanta a questão sobre 

fiscalização e TAC, dizendo que o TAC firmado com o MPT engessou as empresas para 

realização de qualquer hora extra, inclusive para terminar trabalhos de manutenção 
preventiva e corretiva, e que inacabados podem por em risco a segurança dos próprios 

trabalhadores, pois o trabalho começado por um determinado trabalhador será 

terminado por outro, sem saber a real situação do equipamento e/ou local de trabalho, 

e que para cada hora extra sem anuência do órgão fiscalizador a multa e elevadíssima. 

Cita ainda que foi encaminhado com 40 dias de antecedência pedido para realização de 

hora extra e sem qualquer análise mais técnica o pedido foi indeferido. (Quanto a 
Fiscalização do DNPM comenta que alguns técnicos que realizam a fiscalização, vindos 

de outras regiões do país, e desconhecem algumas características específicas das 

minas de carvão gerando algumas divergências na interpretação das normas e no 

reconhecimento de práticas locais. O DNPM não costuma avisar as empresas do dia 

nem da hora da vistoria, mas com insto muitas vezes chegam ao fim da tarde quando o 
expediente administrativo já está encerrando, criando dificuldade, para os técnicos da 

empresa, em acompanhar os trabalhos de inspeção e providenciar os documentos 

eventualmente solicitados. Cita que numa ocasião um dos fiscais do DNPM comentou 

que pelo fato de serem fiscais do DNPM não estariam obrigados a cumprir nenhuma 

norma de segurança da empresa). O eng. Jone comenta que desconhece que o DNPM 

tenha chegado as 18h00 na mina.  Fala que deseja ouvir as partes envolvidas 
pessoalmente. Jone pede para aguardar pois esta analisando o caso, e comenta que  

antes de qualquer vistoria, é lido todos os processos antecipadamente. O coordenador 

Lodetti diz que o TAC foi firmado devido a fiscalizações de verificação de jornada de 

trabalho que encontram inúmeras situações que os trabalhadores permaneciam ate 15 

horas no subsolo, com trabalho aos sábados e domingos sem a concessão de repouso 
remunerado por ate dois meses e muitas empresas não pagavam corretamente as 

horas extraordinárias corretamente, dizendo ainda que se houve rigor nas clausulas do 

TAC, foi porque as empresas estavam passando dos limites. As situações emergenciais 



não foram contempladas no TAC porque as empresas estavam acuadas e não tiveram 
condições de discutir de forma adequada os termos do TAC, propiciando a completa 

proibição de horas extras. Informa ainda que a Comissão apenas discutiu o assunto 

inúmeras vezes, porem as empresas continuaram na pratica de realização de horas 

extras sem obedecer à legislação trabalhista que trata de jornada de subsolo, e em 

momento nenhum foi chamada para opinar no TAC.  O eng. Jone ressaltou que o 
DNPM não tem objetivo de prejudicar o funcionamento das empresas ou que esteja 

contra elas ou seus profissionais, tendo pautado seu trabalho e dos profissionais do 

DNPM, na constante melhoria das condições das minas em especial na segurança dos 

trabalhos realizados. Reforçando a exposição do Eng. Jone, o coordenador comenta que 

em todas as fiscalizações que acompanhou o DNPM, havia solicitação para o escritório 

comunicar as empresas no momento da saída do escritório, propiciando que as 
empresas pudessem adotar os procedimentos necessários para o deslocamento ate o 

subsolo, ainda que os órgãos fiscalizadores não tenham obrigação de avisar dia e hora 

das vistorias. Lembrou ainda da necessidade de ter um técnico que conheça os 

procedimentos para acompanhar as vistorias nas minas e que os órgãos fiscalizadores 

tentam conciliar a fiscalização com a atividade laboral das minas. Com relação à 

questão da autorização para trabalhos no sábado, o coordenador falou dos pedidos 
para compensação de sábado e autorização para realização de horas extras, e informou 

que está havendo uma transição com a substituição do Superintende Regional do 

Trabalho e que o mesmo ainda está montando sua equipe, e se comprometeu a 

convidá-lo para participar de uma reunião da Comissão assim que possível. Quanto a 

Validade do TAC, o coordenador informou que o Procurador do Trabalho com base em 
relatórios de fiscalização, comprovando que a empresa vem sistematicamente 

cumprindo a legislação trabalhista e segurança e saúde do trabalhador, pode pedir o 

arquivamento do TAC.     

 
Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou as 18h00. 

 

 


