
Ata da 142a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 11/10/2013 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Amélio Colombo 
02. Valmir G. de Souza 
03. Marcelo Spiller Scotti 
04. Cleber José Baldoni Gomes 
05. Fabiano Feuser Armando 
06. Genoir José dos Santos 
07. Jonathan N. Hoffmann 
08. Leandro Serpa 
09. Rodnei Rodrigues 
10. Diógenes Damiani  
11. Anderson Heleodoro 
12. Jone Edson Martins 
13. Otaviano Clarindo da Silva 
14. Antônio Cezar Stairk 
15. José Roberto Savi 
16. Paulo Baran 
17. Guilherme de Bom Búrigo 
18. Genoir José dos Santos 
19. Aldrin Silva de Souza 
20. Ivair R. Westphal 
21. Gerson Ribeiro Junior 
22. Félix Savio Michels 
23. Gilvano A. Espindola 
24. Jéssica Fernandes da Luz 
25. Laércio  

SATC 
COOPERMINAS 
Delupo 
SIECESC 
Carbonifera Catarinense 
FITIEC 
Rio Deserto 
Sind. Criciuma 
Sind. Forquilhinha 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Catarinense 
DNPM 
Carbonifera Metropolitana 
FITIEC 
Carbonifera Catarinense 
IFSC 
Carbonífera Criciuma 
FITIEC 
CBMSC 
Sind. Mineiros 
Carbonífera Belluno 
Carbonífera Belluno 
ACATEMI 
SATC 
Sindicato Criciuma 

Pauta da reunião: 1 - Relato do acidente ocorrido na Metropolitana; 2) Andamento para a 
realização do curso de gerenciamento de emergência em áreas remotas; 3) 
Comportamento Seguro; 4) Assuntos Gerais;  
 O eng. Cléber inicia a 142ª reunião da CRSM e solicita a Senhora Jéssica que leia a ata de 
número 140ª na qual foram realizadas as considerações pelo Coronel Santin. Dando 
continuidade a Senhora Jéssica faz a leitura da 141ª ata de reunião. Não havendo 
considerações, as atas foram aprovadas por todos. O eng. Jone solicita um esclarecimento 
sobre a questão da amostra de explosividade enviada para USA. O Eng. Cléber informa que 
a amostra não foi enviada para os USA. Comenta que inicialmente o representante do 
NIOSH contatado na época (2010) se mostrou bastante receptivo em realizar o ensaio, 
porém a solicitação formal deveria partir de uma instituição do governo, não de um 
sindicato patronal. Comenta que na época, entrou em contato com o DNPM para que eles 
então intermediasse o envio. A carta foi entregue pessoalmente para o Sr. Miguel Neri em 
Brasília e ao que consta até o momento esta carta não enviada para o NIOSH. O eng. Jone 
sugere retomar esta iniciativa, e que através da CRSM seja oficializado junto ao DNPM. O 
eng. Cléber se propõe a retomar o contato com o NIOSH. 
 

1. Curso de Gerenciamento de Emergência em Áreas Remotas: O eng. Jonathan 
sugere envio de e-mail para as empresas, via CRSM, verificando o número 
interessados em participar do curso, o que será providenciado pela Senhora Jéssica. 
O eng. Jonathan se compromete, na próxima reunião, a detalhar o número de 
pessoas, orçamento e a data prevista para realização do curso. O eng. Cléber informa 
que solicitará ao Dr. Ruy a inclusão do curso no orçamento do SIECESC de 2014. 
Informa também que o SIECESC está se reestruturando, com a contratação de 



engenheiro de minas com experiência que irá trabalhar tempo integral no SIECESC. 
Comenta ainda que este profissional também irá se ocupar das questões da 
segurança. O sr. Antônio informa que o sindicato dos trabalhadores solicitou ao MPT 
a criação do TAC da segurança, devido ao grande número de acidentes com mortes 
na região. O eng. Cléber comenta a importância da participação do MPT na CRSM. 
Em seguida, sugere ao sindicados dos trabalhadores que reforcem o convite para que 
o MPT volte a participar das reuniões da CRSM. O Sr. Antonio informa que já fez o 
convite ao MPT para participar, mas não obteve resposta sobre o convite. O Eng. 
Jone sugere oficializar o convite para o MPT, o que será feito pela CRSM.  

 
2. Comportamento Seguro: O eng. Colombo informa que a nova proposta do 

comportamento seguro foi enviada para todas as empresas. E informa que entrará 
em contato nesta semana com as empresas que sinalizaram o desejo de iniciar este 
trabalho nas minas. Informa que as inscrições do curso Gestão Saúde e Segurança 
na Mineração estão abertas desde março deste ano. E estava previsto iniciar no dia 
14 de março, mas até o momento não houve nenhuma inscrição. Informa que as 
inscrições reabrirão novamente em abril do ano que vem. O eng. Cléber informa que 
o Senai estará contratando a SATC para atender as demandas das empresas 
carboníferas no que tange ao treinamento.  Informa que foi realizada uma reunião 

com o RH das empresas carboníferas para levantar estas demandas. Reforça aos 
participantes que incluam o curso de Gestão Saúde e Segurança na Mineração das 
demandas nas empresas. 

 

3. Projeto Segurança: Com a palavra o capital Aldrin comenta sobre a iniciativa de 
elaborar um projeto voltado principalmente para segurança. Comenta que o objetivo 
é elabora um projeto que permita aplicar a recursos governamentais para financiar 
o projeto intitulado Segurança em Ambientes Subterrâneos -  SAS.  Comenta ainda 
que em reunião com o eng. Zancan foi discutida a possibilidade de angariar recursos 
para fomentar a segurança na mineração, mas que é necessário a elaboração deste 
projeto. O prazo para entrega é para meados de novembro. O eng. Baran recomenda 
solicitar o apoio na formatação do projeto para o Instituto Federal de Santa Catarina. 
Comenta que se houver um convite formal será possível obter o apoio de outros 
órgãos governamentais. O eng. Cléber sugere primeiramente encaminhar o convite 
formal para que o eng. Baran, seja indicado ou indique um profissional da IFSC para 
contribuir com o projeto. Quando a minuta do projeto estiver pronta seria repassad 
a para avaliação dos demais órgãos. Solicita em seguida ao eng. Colombo que elabore 
oficio juntamente com a Jessica. 

 

4. Relato do Acidente ocorrido na Metropolitana: O eng. Damiani relata acidente 
ocorrido na Metropolitana que vitimou o operador de minerador contínuo Jarbas 
Cristopher Lenhani no dia 03 de outubro de 2013. Segundo o relato do operador do 
Shuttle Car no momento do acidente, viu a cauda do minerador se projetar 
primeiramente para o lado esquerdo da galeria e, ao voltar para o lado direto, 
prensou a vítima na quadração do pilar. O eng. Damiani comenta que o colaborador 
se encontrava na Zona de perigo (Red Zone).  Relata que foi chamado o socorrista o 
técnico de segurança que fizeram os procedimentos de primeiros socorros. O 
Colaborador faleceu a caminho do hospital. Em seguida o eng. Jone comenta que 
chama atenção a tentativa inicial para liberar o corpo no qual os comandos do 
Joystick não atenderam. O controle não atendia o movimento da cauda. Acrescenta 
que a vítima ficou aproximadamente 10 minutos pressionada. O Eng. Jone comenta 
que não foi mexido na cena até a chegada do IGP no momento da investigação. Relata 
em seguida que, foram realizados os testes no Joystick, na presença do IGP que 
atendeu a todos os comandos. Em seguida é discutido entre os participantes sobre 
a questão dos procedimentos de operação do minerador contínuo. O sr. Genoir 
comenta da importância de padronizar as normas operacionais de segurança do 
minerador contínuo, e de como operar. Que é necessário verificar se o que está 
descrito como procedimentos de segurança, está sendo cumprido. O sr. Antonio 



relembra solicitação feita nas reuniões da CRSM para a criação de regras de uso, e 
estudos sobre minerador contínuo e LHD. O sr. Genoir sugere formar um grupo para 
acompanhar a operação do minerador continuo nas minas, e estudar uma forma 
segura de trabalho para evitar acidentes. Comenta ainda a intenção do sindicato do 
trabalhadores em acionar o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público 
Federal, para que as empresas adotem procedimentos claros e simples de fácil 
compreensão dos trabalhadores. O eng. Cléber sugere que as empresas que possuam 
minerador continuo, encaminhem uma cópia dos procedimentos relacionados a 
operação e permanência no local do minerador contínuo. E propõe que antes da 
próxima reunião da CRSM, seja feito uma reunião do grupo de interesse em discutir 
este assunto. O membros que se prontificaram a estar participando desta reunião 
foram: Genoir dos Santos, Jonathan Hoffmann, Felix Savio Michels, Diógenes 
Damiani, Guilher Búrigo, Cléber Gomes, Anderson Heleodoro, Gerson Ribeiro 
Junior, Antonio Stairk, Amélio Colombo, Fernando Valentim, Leandro Serpa, 
Otaviano da Silva. Ficou acordado a realização da reunião no dia 25 de outubro de 
2013 as 09h00min na sede do SIECESC.  O sr. Genoir sugere para que o DNPM 
realize uma conversa nas minas com os operadores, para questionar se o 
procedimento do minerador continuo apresentado está sendo executado. 

 

        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h15min. 

 

 


