
Ata da 151a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 11/07/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 
  

01.AMÉLIO COLOMBO 
02.JONATHAN HOFFMANN 
03.GILVANIO ESPINDOLA 
04.EZEQUIEL DA ROSA HONORATO 
05.JULIAN ANGULSKI 
06.GUILHERME DE BOM BURIGO 
07.RODNEI RODRIGUES 
08.RAFAEL BORTOLOTTO 
09.LUCAS VICENTE JORGE 
10.GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
11.DIÓGENES DAMIANI 
12.RAMON DE SOUZA 
13.PEDRO DAMINELLI 
14.FÉLIX MICHELS 
15.CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
16.MIGLIANE RÉUS DE MELLO 
17.FABIANA RAMOS CLAUDINO 
18.JONE EDSON MARTINS 
19.VALMIR DE SOUZA 
20.MARCIO ZANUZ 
21.PEDRO SIMON 
22.CLAUDOMIRO RAMOS 
23.GERSON RIBEIRO DE SOUZA 
24.JEFFERSON MORONA 
25.LEANDRO SERPA 
26.ANTONIO CÉSAR STAIRK 
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CARB. METROPOLITANA 
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Pauta da reunião: 1) Apresentação/palestra Rede Sesi de Mineração; 2) Relato do acidente 
ocorrido na Carb. Metropolitana; 3) Relato acidente ocorrido Carb. Catarinense; 4) 
Reutilização do Brinel; 5) Ambulância para atendimento nas minas; 6) Requalificação dos 
agentes de saúde, 7) Data das vistorias das minas e credenciamento dos representantes; 8) 
Organização do CIPAMIN 2014. 
O eng. Cléber inicia a reunião com a leitura 150ª ata de reunião, conforme sugestão de 
correção o Engº Guilherme pede que especifique que o ponto principal da visita à mina da 
Cooperminas que era verificar se os cabeçotes possuíam sprays em funcionamento foi 
concluído, sem nenhum comentário a mais a ata é aprovada por todos.  
 
1. Apresentação Rede Sesi de Mineração: As senhoras Migliane Réus e Fabiana Ramos, 

fazem a apresentação do projeto do SESI, com lançamento do edital, e informam que o 
mesmo está disponível no site do SESI, que o projeto tem foco em saúde e segurança, e 
prevenção de acidentes na mineração. O eng.º Cléber apresenta a CRSM e os seus 
objetivos, e sugere que seja criado uma parceria, não só em editais mas com atendimento 
em balcão. Cléber sugere que o SESI conheça o programa MinerAÇÃO do IBRAM, e 
também convida que o SESI continue participando das próximas reuniões da Comissão 
e que o SESI enviei uma carta formal ao MTE, solicitando inclusão do SESI  na portaria. 
 

2. Relato Acidente Metropolitana: O Engenheiro Diógenes Damiani faz o relato do 
acidente: O acidente ocorreu em 19/06, envolvendo quatro colaboradores, e uma 
máquina LHD nº 25. A proteção do motor da referida máquina estava solta, ao acionar 



a marcha ré, essa proteção (barra de ferro) prensou na quadração e consequentemente, 
perfurou o tanque de combustível do lado oposto do operador. 
 A fim de evitar o vazamento de óleo diesel, o colaborador Gesiel solicitou o mecânico 
para que juntamente com o operador da máquina solucionassem o problema, colocando 
uma chapa de ferro no local, calçando-a com um parafuso de teto com resina. 
 Chegando ao local, o Eng. João Ricardo analisou o que seria feito, ressaltando que 
com a vibração da máquina a chapa poderia desprender-se, respingando combustível no 
coletor da mesma, podendo causar um incêndio. 
 Por bem, optou por fazer três pontos de solda na chapa ao invés de calçá-la. Antes de 
realizar esse procedimento o Eng. João Ricardo realizou a limpeza do local, para eliminar 
a possibilidade de um princípio de incêndio. 
 Porém, ao iniciar a solda, o mecânico Marcio de Moraes bateu o eletrodo na estrutura 
da máquina sendo que uma fagulha caiu embaixo do tanque, onde não foi feita a 
limpeza, o que ocasionou um princípio de incêndio que atingiu os colaboradores Gesiel 
Laurentino da Silva, Marcio de Moraes e Rafael Spricigo. O princípio de incêndio foi 
controlado com extintor de incêndio e água.  

O Engº. Damiani apresenta os novos procedimentos tomados, que foram atualizados 
devido a ocorrência do acidente, e que o apresentado é somente uma atualização e 
não todos os procedimentos completos. O Eng. Jone se manifesta, dizendo que o 
DPNM não foi comunicado do acidente, e o Engº. Diógenes diz que verificará pois o 
comunicado foi expedido. O Engº. Jone questiona que o primeiro item a ser 
destacado seria de que, deveria ser verificado a possibilidade do procedimento na 
máquina, ser deslocada para fora do subsolo, eliminando situação de risco em 
ambiente confinado. Sr. Genoir e Antonio ressaltam problemas constantes em 
máquinas a diesel em subsolo, e que sirva de exemplo para melhoria. 

 
    Relato Acidente Catarinense: os Eng.º Pedro e o Julian fazem o relato do acidente:  
ocorrido no dia 12/06 a meia noite, envolvendo 4 colaboradores sendo uma vítima fatal e 3 
testemunhas. O colaborador estava fazendo uma manobra em um jogo de chaves para alta 
tensão na rede, que é realizada constantemente da forma que ele sobe no poste por meio de 
escada se prende no cinto estilo paraquedista, desliga/liga a chave do gerador. Porém 
optou por não esperar o cinto, cometendo um ato inseguro, ele sentou-se/apoiou-se  sobre 
a cruzeta de fixação de um destes jogos de chaves, levando um choque que o levou a óbito. 
Foram contatados o Samu e o Corpo de Bombeiros, feito o plano de evacuação da mina por 
falta súbita de energia elétrica e a área foi isolada. O corpo da vítima foi retirado do poste 
pela equipe da CELESC.  
Os procedimentos adotados pós acidentes foram: Reciclagem do Procedimento da Manobra 
Gerador com todos eletricistas de subsolo e superfície; 
Reunião Extraordinária da CIPA com a presença de membros do Sindicato dos Mineiros e 
DNPM; Análise no local com MTE; Novos treinamentos de capacitação para NR35; 
Foram adquiridos novos equipamentos para trabalho em altura; 
Todos eletricistas de subsolo e superfície possuem curso de NR10. Os engenheiros foram 
questionados pelos sindicalistas sobre a possibilidade da área ser isolada, porém, já sendo 
um poste para trabalho somente por pessoal autorizado, a área já é limitada. 
 
 
 
3. Reutilização do Brinel: O Engº Guilherme comunica que o Engº Plínio do DNPM, entrou 

em contato questionando sobre o uso do brinel, e o que seria feito com seus excedentes, 
que ele tem como ideia juntar recicladores e o exército para mostrar que o excedente 
possa ser reutilizado e não descartado.  

 
 

4. Organização do CIPAMIN: Fica a sugestão da data de 03 a 05 de setembro para 
realização do XIV CIPAMIN. Ficam definidos, como voluntários, o grupo organizador: Sr. 
Genoir, Crisleine, Guilherme, Jonathan, Márcio, Félix, Ane, Jeferson Morona. O grupo 



se reunirá dia 14/07 as 16h, para dar início aos preparativos. Os temas das palestras 
sugeridos são: Perspectivas, Análises de Riscos, Acidentes-análises/estatísticas, teatro. 
 

5. Assuntos Gerais: Devido a extensão da pauta, fica para a próxima reunião os assuntos: 
ambulância para atendimento nas minas, requalificação dos agentes de saúde, data das 
vistorias das minas e credenciamento dos representantes. Fica para a próxima reunião, 
que os presentes tragam contribuições sobre os assuntos: ambulâncias / médicos. 
Referente a vistoria nas minas do GT segurança, o Eng. Cléber informa que os ofícios 
foram enviados para todas as empresas, e o Eng Guilherme comunica que as visitas já 
estão sendo organizadas.  

 
 
 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h50min. 
 

 


