
Ata da 158a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 10/04/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 
  
 

01.JONATHANN N. HOFFMANN 
02.CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
03.JOSÉ CARLOS F. COSTA 
04.MARCIO ZANUZ 
05.JONE EDSON MARTINS 
06.THIAGO ALEXANDRINO 
07.RAFAEL BORTOLOTTO 
08.ALDRIN SILVA DE SOUZA 
09.ERICK SCHMIDT GREGÓRIO 
10.JEFFERSON MORONA 
11.AMÉLIO COLOMBO 
12.JOSÉ ROBERTO SAVI 
13.RICARDO VICENZI 
14.GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
15.NILSON SOUZA BARZAN 
16.LEANDRO CARDOSO 
17.PEDRO BOSSE NETO 
18.DIÓGENES DAMIANI 
19.EVANDRO LOPES 
20.LUCAS LUIZ CANDIDO  

 

 
IND. CARB. RIO DESERTO 
SIECESC 
CARB. CATARINENSE 
SIECESC 
DNPM 
COOPERMINAS 
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CBMSC 
SATC 
SATC 
SATC 
SATC 
CARB. CRICIÚMA 
FITIEC 
SIND. MINEIROS SIDERÓPOLIS 
CARB. METROPOLITANA 
COSET 
CARB. METROPOLITANA 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
SIND. MINEIROS CRICIUMA 
 

Pauta da reunião: 1) Unificação das CIPAS; 2) NRM 04; 3) Proposta para o Curso de 
Segurança Básica em Mineração; 4) Dados Estatísticos de Acidentes, 5) Assuntos 
Gerais (tremores terra em Criciuma, Forquilhinha e Treviso). 
O eng. Cléber inicia a reunião com a leitura 157ª ata de reunião, solicita aos participantes se 
há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum comentário a ata é aprovada por todos. 
 
- Unificação das CIPAS: Sr. Genoir informa que o modelo de oficio a ser enviado ao Ministério 
do Trabalho solicitando prorrogação dos mandatos será enviado por e-mail a todos. Engº 
Cléber faz a leitura do modelo de ofício sugerido que é aprovado por todos. O envio da carta 
de solicitação  está como sugestão, análise  e decisão de cada empresa, e o mês sugerido para 
unificação seria: eleição em junho, com posse em julho. 
 
- NRM 04: Engº Rafael expõe  sua preocupação referente uma alteração da NRM 04, item 
4.5.3.1 item c e 4.5.3.3 que seriam:  item -4.5.3.1.c: Para a utilização de desmonte com 
minerador contínuo, além dos procedimentos a serem adotados, já previstos nas NRM- 14, o 
equipamento deve possuir: c) Medidor de gás metano com sistema de desligamento 
automático do minerador contínuo e 4.5.3.3 Os operadores de máquinas e/ou equipamentos, 
tais como o minerador contínuo, controlados remotamente, devem dispor de proteção 
adequada contra impactos do próprio equipamento ou máquina. Na questão do sensor de 
metano que é um equipamento standard do minerador continuo, procurar na Carb. Criciúma 
informações sobre o funcionamento. Já na questão do sensor de presença ou equipamento 
de contato que não seria um equipamento standard, procurar uma maneira simples e segura 
para implantação. Fica como demanda para o Grupo Técnico debater soluções para os 
questionamentos.  
 
-Proposta Curso de Segurança Básica em Mineração: O Engº Jeferson faz a apresentação 
do projeto do curso, e informa que será encaminhado por e-mail para as empresas para 



sugestões. O próximo passo será visitar as empresas e apresentar o projeto ao RH. É sugerido 
que alguns módulos do curso possam ser feitos na própria empresa, e também  que o curso 
possa ser vendido por módulos  separados, caso a empresa tenha interesse em um assunto 
específico do curso. 
O Eng Jeferson informa que o curso poderá ser moldado atendendo diversas necessidades 
de cada empresa. 
 
- Dados Estatísticos de Acidente: Engº Jeferson solicita que os dados estatísticos de 
acidentes sejam enviados trimestralmente conforme modelo de planilha já enviada por e-
mail. Informa também o envio de um DDS – Diálogo Diário de Segurança, que será enviado 
semanalmente, será um informativo com dados e informações de acidentes, que servirá como 
uma ponte de informações entre núcleo de segurança e empresas. 
 
- Assuntos Gerais: Engº Cléber informa o convite ao Sr. Rinaldo Marinho Costa Lima – 
Diretor do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho do MTE para que o mesmo 
participasse da reunião, mais não obteve-se resposta. 
-  O Sr. Genoir traz o assunto tremor de terra, que veio a seu conhecimento no dia 07 de 
abril, na coluna do João Paulo Messer, onde informava que houveram tremores de terra nos 
municípios de Criciúma, Forquilhinha e Treviso. Engº Jone informa que em visita a 
Forquilhinha foram detectadas duas áreas com trincas, que segundo relatos uma área com 
trincas já antigas, e uma área onde apareceram depois dos tremores. Segundo moradores 
locais, os tremores não seriam de detonação e foram sentidos por muitas pessoas. O local 
onde ocorreram as trincas é de área minerada da antiga CBCA. O engº Jone informa que está 
buscando outras informações, pois não há informações concretas nem há nada 
documentado. 

- Em função da greve, a visita do Grupo Técnico a Carb. Criciúma que seria realizada no 
mês de março não foi realizada, fica como sugestão a data do próximo dia 14, as 7:30h; 
sendo no mesmo dia da visita a Cruz de Malta. 

 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h45min. 
 

 
 


