
Ata da 139a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 05/07/2013 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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FITINTAS 
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FITIEC 
DELUPO A. SILVA 
IFSC 
Carbonífera Catarinense 
DELUPO 
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Andina Engenharia 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Andamento da Organização do  XIII Seminário CIPAMIN; 2) 

Discussão das 3) Novas Atribuições da CRSM e continuidade da comissão; 4) 

Complemento do acidente ocorrido na Rio Deserto; 5) Complemento do acidente do 

acidente ocorrido na COOPERMINAS; 6) Acidente ocorrido na Carbonífera Metropolitana; 

 O eng. Cléber inicia a 139ª reunião da CRSM, com a leitura da ata da 138ª reunião. Com 
considerações sugeridas pelos participantes, a ata será relida na próxima reunião para 
posterior aprovação. 
 
1. XIII Seminário CIPAMIN: O Eng. Cléber informa sobre o andamento da organização 

do XIII Seminário CIPAMIN aos membros. Mencionam que, devido à confirmação do 
ministro, foi necessária a alteração da data do seminário, e que com isto os 
palestrantes convidados para a palestra de primeiros socorros declinaram do convite. A 
senhora Jéssica informa que a palestrante Zoraide Rocha ficou de confirmar sua 

participação até a data de hoje. O Sr. Genoir comenta que caso a palestrante decline, 
estará confirmando até segunda-feira um possível palestrante. 

 
2. Novas Atribuições da CRSM: O eng. Cléber informa que no dia 25 de Junho de 2013, 

foi realizada a reunião para discutir a nova formatação das atribuições das CRSM, 
inclusive ao que refere à composição Comissão.  Informa que foi enviada aos membros 
participantes, uma minuta para que se fizessem as considerações pertinentes. Logo, 
faz a leitura do documento proposto aos membros. O sr. Genoir comenta que além do 
interesse dos sindicato dos trabalhadores de Siderópolis e Lauro Muller em participar 
das reuniões da CRSM, os sindicatos de Criciúma e de Forquilhinha demonstram o 



desejo de também participar. Em seguida, o eng. Cléber solicita aos presentes que 
indiquem os seus representantes.  O eng. Selmar sugere inserir na portaria a indicação 
de um ou dois representantes de forma genérica. Em seguida, o eng. Cléber sugere 
inserir na portaria da seguinte forma: Caberia a instituição indicar no mínimo um 
titular e um suplente. Sobre o questionamento do eng. Selmar quanto a participação 
de mais de dois membros representando o sindicado dos trabalhadores nas reuniões 
da comissão, o eng. Cléber ressalta que não há restrição quanto ao número de 
representantes, com exceção da ocorrência de uma votação. Sobre a discussão das 
normas, o eng. Cléber ressalta que a comissão não tem atribuição para fazer norma ou 
mudar a norma, tem sim, a função de sugerir atribuições para Comissão Nacional 
Permanente. O Sr. Genoir reforça que se houver alguma recomendação por parte da 
comissão, enquanto trabalhadores, tentarão fazer cumprir. Eng. Jone sugere que seja 
realizada uma reunião com o Ministério Público do Trabalho para que seja apresentada 
a nova proposta elaborada com as novas atribuições. Sugere convidá-los a 
participarem das reuniões da CRSM. Em seguida, o sr. Antonio se dispõe a ir 
pessoalmente convidar o MPT para voltarem a participar das reuniões da comissão. O 
eng. Cléber sugere solicitar ao Dr. Ruy para reforçar o convite ao MPT. Logo o sr. 
Genoir convida a todos para o protesto contra o fator previdenciário, que irá ocorrer no 
dia 11 de Julho de 2013, na ponte de Laguna.  

 
3. Complemento do Relato do Acidente na Rio Deserto:  O eng. Rafael complementa o 

acidente ocorrido na mina Cruz de Malta com uma perfuratriz de teto, que escapou a 
broca do punho e atingiu o braço do operador. Relata que o problema identificado foi a 
pressão do avanço e que para solucionar o problema, foi feita a alteração no comando 
da máquina. Relata que foi realizado um teste com a cobertura, mas sem sucesso. O 
sr. Genoir questiona se mudou o procedimento para a operação da máquina. Em 
reposta o eng. Rafael comenta que o procedimento continua o mesmo. Foram feitos 
somente os ajustes na máquina. Posteriormente o eng. Cléber sugere a divulgação de 
incidentes como este entre, as demais empresas como forma de treinamento. Não 
expondo o nome da empresa nem as vítimas. É levantado a questão sobre o conjunto 
de ações que não foram tomadas ao acidente relatado. Os erros que foram identificados 
e que ainda não foram resolvidos. O Eng. Rafael comenta que em visita do sindicato 
foram geradas recomendações de melhorias e protocolado no DNPM. Fala que foi 
delegado aos responsáveis para o cumprimento destas ações. O Sr. Antonio levanta a 
questão do acidente ocorrido no mês passado na Mina Cruz de Malta sobre um 
procedimento que foi feito com detonação, que por pouco não atingiu um ajudante. 
Relata que a sirene não funcionou nem o giroflex. O eng. Cléber sugere convidar os 
responsáveis pela segurança da mina para esclarecer o ocorrido. O Sr. Antonio informa 
que no momento eng. Jonathan está em viagem.   

 
 
4.  Relato do ocorrido na COOPERMINAS: O Sr. Valmir relata que no dia 07 de maio 

por volta das 22h30min houve um caimento no plano inclinado no meio do turno. 
Relata que a gaiola de emergência trancou e não descia.  Relata que no momento do 
ocorrido, os colaboradores foram retirados das frentes de serviço e ficaram no pé do 
plano aguardando a liberação da gaiola. Em seguida, foi emadeirado a parte debaixo 
do plano, e colocado alguns pés para segurar o caimento. Com a eliminação dos riscos 
imediatos foi liberada a passagem dos colaboradores por cima do caimento. As ações 
tomadas com relação ao caimento foram: Fixação de madeira em todo o plano, 
rescoramento com parafuso de teto. Comenta ainda que será iniciado o barramento 
com madeira posterior a liberação do DNPM. Informa que foi instalada uma câmara de 
refúgio com capacidade para até 100 pessoas e colocada em um ponto estratégico da 
mina. Fala que foi feito um furo de sonda de 87 metros com diâmetro de 10 polegadas. 
Em relação a manutenção da gaiola, relata que ocorre todas as terças e quintas, e foi 
optado por fazer no início da tarde na troca de turno de produção de preparação. O sr. 
Valmir acrescenta que irá sugerir alteração do sistema de gaiola para a colocação de 
escada. Ainda sobre o caimento, o sr. Genoir questiona se teve algum trabalhador que 
fez a comunicação para o departamento de segurança ou chefe geral sobre a alteração 
do teto antes do ocorrido. Comenta que no PTM dizia que a COOPERMINAS iria 



eliminar os BBD e a gaiola iria obter gerador independente, questiona se houve 
conclusão destes procedimentos.  O eng. Selmar em resposta, comenta que posterior a 
vistoria não havia ainda gerador na gaiola. E que posteriormente havia sido alugado 
um gerador. O eng. Selmar comenta que havia outro problema, o exaustor principal 
necessariamente deveria ter um gerador de acionamento automático, e não tem. O sr. 
Valmir comenta que para solucionar este problema está sendo feito um furo de sonda 
ao lado para a colocação de um cabo independente do gerador. Em reposta ao 
questionamento do sr. Genoir o sr. Valmir fala que alguns colaboradores informaram 
sim sobre as pedras que ficavam soltas nas telas.  
 

5. Acidente Ocorrido na Metropolitana: O eng. Daniel relata que na segunda-feira no 

dia 01 de Julho por volta das 03h00min da manhã. O colaborador Marcos de Olívio 

Nunes estava no local do bico d’água para fazer a limpeza de filtro do scrubber ao lado 
do shuttle car. Relata que o colaborador estava em uma zona neutra de visibilidade no 
momento que operador do shuttle car arrancou o veículo, que atingiu a lateral do 
corpo do colaborador que estava virado para a quadração de frente, e de costas para o 
shuttle car. O operador do shuttle car ouviu um barulho estranho e parou e veiculo. 
No momento em que desceu com o macaco de lapa, atingiu a femural do colaborador. 

Marcos foi encaminhado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos 

ferimentos. Posterior ao relato ressalta que o operador do shuttle car e do minerador 
continuo não tem culpa do acidente. O sr. Genoir na oportunidade frisa que a 
federação e o sindicatos não vão aceitar nenhum tipo de punição para encarregado, 
operador de shuttle car e operador de minerador continuo. Qualquer retaliação para 
qualquer um destes profissionais, haverá uma retaliação dos sindicatos para banalizar 
a empresa. Comenta que o eng. Ricardo Salgueiro vem colocando pressão nos 
colaboradores e não se preocupa com segurança, só em produção. O Sr. Antonio 
ressalta que há problemas que precisam ser resolvidos em relação a produção, pressão 
e troca de funcionários. Na oportunidade, o sr. Fabiano comenta que, com base nos 
acidentes ocorridos, os trabalhadores não sabem analisar se estão em áreas de risco 
ou não. É questionado se o uniforme obtinha fita refletiva. O eng. Daniel afirma que 
sim. Eng. Colombo ressalta que é necessário estudar o comportamento dos 
funcionários. O gestor precisa pensar pelo funcionário e gerenciar os riscos. O eng. 
Cléber ressalta que os trabalhadores precisam estar conscientes dos riscos que estão 
submetidos. Ressalta que é a atribuição das empresas faze-los conscientes dos riscos. 
Reforça sobre a divulgação dos acidentes como forma de treinamento. O eng. 
Guilherme sugere informar os operadores de shuttle car sobre o número de envolvidos 
na atividade a ser realizada e o local. 
 

6. Relato do acidente ocorrido da Carbonífera Belluno: O eng. Félix relata que no dia 
10, na saída do turno as 11h30min da manhã. O trator de transporte estava saindo da 
mina, quando um colaborador pegou carona no trator guincho. 10 metros depois o 
colaborador escorregou e caiu, batendo as costas no para-choque fraturando 3 
vertebras da costela. O eng. Félix informa que as ações tomadas foram a realização de 
mais treinamentos. Segundo reunião da CIPA posterior ao ocorrido, o Sr. Antonio 
comenta que obteve informação na qual o Operador do Trator não havia recebido 
treinamento na Carbonífera Belluno.  

 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 13h15min. 

 

 


