
Ata da 138a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 07/06/2013 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Rafael Bortolotto 
02. Leandro Martinello 
03. Daniel Wasniewiski 
04. Jéssica F. da Luz 
05. Valdir dos Santos 
06. Cleber José Baldoni Gomes 
07. Karin Correa 
08. Valdemar Mariot 
09. Félix Michels 
10. Jonathan N. Hoffmann 
11. Genoir José dos Santos 
12. Guilherme de Bom Búrigo 
13. Valmir G. de Souza 
14. Antonio Cezar Stairk 
15. Roberto Lodetti 
16. Amélio Colombo 
17. Selmar Almeida de Oliveira 
18. Ivair Maffioletti 
19. Marcelo Spillere Scotti 
20. Paulo Baran 
21. Fabiano Feuser Armando 
22. André Ferreira 
23. Alex Eladio Agostinho 
24. Filipe F. Ciscato 
25. Cléber José Baldoni Gomes 
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SIECESC 
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Sind. Lauro Muller 
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Rio Deserto 
FITIEC 
Carbonífera Criciuma 
COOPERMINAS 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Minstério do Trabalho 
SATC 
DNPM 
FITIEC 
DELUPO A. SILVA 
IFSC 
Carbonífera Catarinense 
DELUPO 
Sind. Lauro Muller 
Andina Engenharia 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Estatísticas de Acidentes; 2) CIPAMIN 2013; 3) Continuidade da 
CRSM6) Assuntos Gerais; 

 O Sr. Roberto Lodetti inicia a 138ª reunião da CRSM, com a leitura da ata da 137ª 
reunião, que é aprovada por todos.  
 

1. Estatísticas, o eng. Colombo comenta que as empresas Belluno e COOPERMINAS 
ainda não enviaram os dados estatísticos. O eng. Valdir da Belluno justifica que já 
enviou os dados por e-mail, o eng. Valmir da COOPERMINAS justifica que o 
responsável anterior recentemente se desligou da empresa, e que nesta semana 
estará enviando os dados. O Sr. Lodetti enfatiza que o objetivo das estatísticas, é 
que, as empresas estudem os incidentes e acidentes mesmo sem gravidade, no 
sentido de rever seu plano de gerenciamento de risco e evitar a repetitividade dos 
acidentes. O eng. Selmar do DNPM, ressalta que todo o incidente e acidente 

ocorrido deverá ser comunicado ao DNPM.  
 

2.  XIII Seminário CIPAMIN o sr. Lodetti comenta sobre a possibilidade da participação 
do Ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias no seminário e emseguida, faz a 
leitura da programação prévia aos participantes. A Senhora Jéssica comenta que o 
palestrante convidado Ricardo Martinello que faria a palestra de Segurança em 
Eletricidade não poderá participar, nem o Senhor Pedro Bosse que faria a palestra 
de PGR. Comenta sobre a verba liberada pelo SIECESC para arcar com os custos 
do seminário, e que será necessária ainda a colaboração das empresas para arcar 
com os brindes e em despesas com decoração e impressão dos folders. O sr. Genoir 



levanta a questão do deslocamento dos participantes para o restaurante Ney 
Frangos no primeiro dia do seminário, caso haja a confirmação da presença do 
ministro. O sr. Antonio comenta que a maioria dos participantes vem de carro, e 
não acha necessário a locação de um veículo para transportar o pessoal. O sr. 
Lodetti convida o eng. Colombo para dar a palestra de PGR. Que de imediato aceita 
o convite. O Sr. Genoir sugere que seja convidado o Sr. Jucemar Cardoso para dar 
a palestra de Segurança em Eletricidade.  
 

3. Informação da continuidade da CRSM, o sr. Genoir comenta que dos trabalhadores 
contam com a participação da Federação, Sindicato dos Mineiros de Siderópolis, 
Sindicatos dos Mineiros de Lauro Muller e entendem que a CRSM deve continuar. 
O Sr. Selmar justifica o chefe de escritório Jone Edson Martins, que está afastado a 
06 meses por motivo de acidente. E que, as atividades de vistorias impostas pela 
ação civil, é necessário, por vezes, trazer técnicos fora do estado, tem sido difícil a 
participação dos representantes do DNPM nas reuniões da CRSM. Logo, reforça que 
o desejo do DNPM, é que a comissão deva continuar e se fortaleça ainda mais. O Sr. 
Lodetti acrescenta que já que existe o interesse das empresas, dos trabalhadores e 
dos órgãos governamentais, é necessário que sejam reavaliadas as atribuições da 
CRSM, e a participação de mais entidades governamentais e privadas que possam 

contribuir. Acrescenta que se há a intenção de manter a comissão, é necessário o 
compromisso das empresas e dos profissionais para que as decisões e sugestões 
tomadas nas reuniões se reflitam no ambiente de trabalho das empresas. Sugere 
ainda que o grupo de engenheiros de segurança desenvolvam estudos de melhoria 
dos ambientes de trabalho, na saúde e segurança dos trabalhadores. Enfatiza que a 
cada avanço tecnológico causa impacto na saúde dos trabalhadores, portanto a 
Comissão deverá ser mais ativa no acompanhamento das modificações do ambiente 
do trabalho. Relembra a preocupação do eng. Daniel sobre a eficácia das câmaras 
de refúgio, cujo objetivo é de salvar o trabalhador em uma situação real de risco. 
Comenta que este tipo de assunto, deve ser discutido de forma técnica. Na 
sequência o eng. Selmar enfatiza que a comissão deve dar espaço para as 
discussões técnicas, pois nas vezes em que participou as análises de acidentes são 
muito genéricas. Sugere que se abra espaço dentro da comissão para seminários e 
workshops técnicos de onde se possam tirar recomendações e procedimentos para 
o cumprimento das normas. O Sr. Lodetti concorda que se deva aproveitar melhor o 
potencial da CRSM para desenvolver estudos técnicos. O Sr. Lodetti reforça ainda 
que, havendo a concordância do Sindicato Patronal e da Federação dos 
Trabalhadores, e como o DNPM se mostrou receptivo com a continuidade da CRSM, 
sugere que seja feita uma reunião com os representantes das empresas, dos 
trabalhadores, DNPM e MTE para reformatar estas atribuições, e que seja 
publicada uma nova portaria, integrando novos e antigos parceiros para a melhoria 
das condições de saúde e segurança do trabalhador nas minas. O eng. Cléber 
sugere que se aproveite a presença do ministro do trabalho e emprego na abertura 
do seminário CIPAMIN, para a divulgação da nova portaria. O sr. Lodetti ressalta 
que se as atribuições da comissão estiverem formatadas até o seminário, seria um 
bom momento para o relançamento da comissão. Em seguida, fica acordado entre 
os participantes, que seja realizada uma reunião no dia 25 de junho na sede do 
SIECESC para a discussão das atribuições da CRSM. Na sequencia, o Sr. Lodetti se 
despede dos participantes devido ao compromisso agendado em Florianópolis. 
Dando continuidade a reunião, o eng. Cléber justifica a saída antecipada do sr. 
Valmir, que se dispõe na próxima reunião a fazer o relato do incidente ocorrido na 
COOPERMINAS onde um caimento de teto no plano inclinado que obstruiu 
temporariamente a saída dos colaboradores e acarretou a paralisando a mina por 
alguns dias. O eng. Selmar complementa que a mina foi interditada, pois não 
estava operacional a saída de emergência, e não tinha câmara de refugio. O eng. 
Cléber comenta que houve uma mobilização entre as empresas caso fosse 
necessário ajuda para a Cooperminas na retirada do pessoal da mina.  
 

4. O eng. Cléber informa que no dia 10 de maio de 2013, estiveram reunidos com o 
comandante do Corpo de Bombeiros de Criciúma e representantes da SATC. Relata 



sobre o interesse dos bombeiros em participar ativamente da comissão da CRSM, e 
de realizar convenio com a SATC, pois desejam que uma instituição de ensino 
possa validar cursos de formação para brigadas de resgate, não somente para 
mineração, mas para qualquer tipo de indústria. Comenta também, sobre a 
preocupação que demonstram em desenvolver uma norma para emergência em 
subsolo, principalmente no que se refere a incêndio. Relembra o trabalho de 
conclusão de curso de mestrado do Capitão Aldrin nesta linha. Manifestou ainda 
nesta reunião o desejo de matricular os bombeiros no curso de mestrado 
profissional em Carvão Mineral. Abriu ainda a possibilidade de inserir no campus 
da SATC uma unidade do corpo de bombeiros, onde haja profissionais treinados e 
habilitados para intervir em casos de eventos em mina.  
 

5. O eng. Daniel comenta dos riscos de levar um bombeiro debaixo da mina sem 
experiência ou treinamento. E fala que os equipamentos utilizados hoje nas minas 
contra em incêndio não são os mais apropriados. Com exceção das máscaras de 
fuga rápida onde há 30 minutos para passar o evento. Na oportunidade, o sr. 
Selmar ressalta que não há avanço prático nas discussões. Enfatiza que o objetivo 
do DNPM não é atuar as empresas, mas que as normas sejam aplicadas e 

funcionem. O eng. Daniel demonstra a preocupação sobre as câmaras de refúgio e 
abre a discussão entre os participantes sobre este assunto. O eng. Cleber comenta 
que as câmaras de refúgio não irá garantir 100% a integridade dos trabalhadores, e 
sim uma oportunidade de sobrevida até o momento que o resgate possa vir busca-
los. O sr. Genoir ressalta que em um acidente, o último lugar que o trabalhador irá 
procurar é a câmara de refúgio. Comenta a preocupação que se deve ter no 
momento, sobre aumento de 40% da cota de carvão, pois não está tendo a 
proporção no número de trabalhadores para produzir o minério. Na oportunidade, 
comenta sobre os problemas elétricos que estão ocorrendo nos comandos da 
perfuratriz na Metropolitana, o sensor de fuga rápida de uma PT pegou fogo, e no 
próprio painel do “ALENCAR” (Alimentador/Shuttle Car) relata que houve dois ou 
três acidentes com este equipamento e que, possivelmente pode ser excesso de 
carga que está sendo colocada no equipamento. Sugere realizar um estudo e uma 
avaliação, para verificar o que vem ocorrendo com o equipamento, bem como 
convidar o engenheiro Djalma para relatar estes fatos na reunião da CRSM. Em 
seguida, o eng. Cléber acrescenta que há uma sinalização para o aumento da cota 
para 280 mil toneladas por mês ainda em 2013 e que tudo indica que 2014 será 
um ano de consumo alto. O Sr. Antônio comenta que as empresas tem contratando 
trabalhadores sem experiência. Questiona se está ocorrendo o acompanhamento 
destes trabalhadores. Comenta que está havendo falta de equipamentos para o 
trabalhador baixar a mina. E que são coisas pequenas que podem ser resolvidas de 
imediato. Fala sobre a preocupação com algumas empresas que não estão 
conseguindo entregar a cota, aumentando o trabalho para outras minas. O eng. 
Cléber comenta que o setor também está preocupado com isto. Informa que o setor 

está correndo atrás de fontes de financiamentos para investir em equipamentos, e 

em segurança. O Eng. Selmar questiona se além dessas discussões do seminário, e 
a reunião marcada para o dia 25 de Junho para a configuração das atribuições da 
CRSM, o que pode ser gerado de meta para que se possa avançar. O eng. Cléber em 
resposta comenta que a primeira meta é realizar o seminário CIPAMIN. E que, no 

seminário CIPAMIN os novos objetivos das CRSM já possam estar definidos, bem 
como a conclusão da minuta de convênio do corpo de bombeiros. Em seguida o 
eng. Cléber solicita ao eng. Rafael que faça o relato do acidente ocorrido no dia 14 
de maio na empresa Rio Deserto. O eng. Rafael comenta estava sendo realizado um 
escoramento na frente de serviço com perfuratriz de teto e que a broca saiu do furo 
e atingiu o colaborador que teve fratura no antebraço e nas costelas. Foram 
prestados os primeiros socorros no local e em seguida ele foi encaminhado para o 
hospital. Relata que no dia seguinte baixaram a mina o sindicato dos 
trabalhadores, técnicos da empresa e os operadores, onde foram levantadas as 
ações que poderiam ser implantadas para evitar este acidente. Relata que foi 
protocolado no sindicato e no DNPM a investigação do acidente e os prazos para a 



determinação das ações corretivas. Comenta que, o que possivelmente gerou o 
acidente foi o aumento da pressão no avanço do braço da máquina. O eng. Cléber 
solicita ao eng. Rafael que traga mais detalhes deste acidente na próxima reunião 
da CRSM. 

  
 
Sem mais a ser discutido a reunião encerrou as 12h00min. 

 

 


