
Ata da 164a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 09/10/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  
 

01. CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
02. GILVANIO AMANDIO ESPINDOLA 
03. LUCAS LUIZ CANDIDO 
04. MARCIO ZANUZ 
05. AMÉLIO COLOMBO 
06. RENAN FERNANDES 
07. PEDRO DAMINELLI 
08. FÉLIX SAVIO MICHELS 
09. THIAGO ALEXANDRINO 
10. DIÓGENES DAMIANI 
11. LEANDRO CARDOSO 
12. JEFFERSON MORONA 
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Pauta da reunião: 1) Apresentação da proposta Curso SESI; 2) Relato visita Cruz de Malta; 3) 
Núcleo de Segurança; 4) Relato da Reunião Comissão Permanente Nacional de Mineração; 5) 
Briefing – Acidentes de Trabalho; 6) Assuntos Gerais; 
O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 163ª, sem nenhuma consideração a 
acrescentar a ata é aprovada por todos.  
 
 - 1) Apresentação Proposta Curso SESI: O Engenheiro Jefferson traz a proposta do curso em 
parceria com o SESI, com o Tema RAT/FAP, sugerido na última reunião. Fica acordado que a Cris 
entrará em contato com o SESI para tentar uma palestra com a Dra. Patrícia Bernardo Figueiredo 
e uma outra com o Dr. Gustavo Nicolai. A palestra será promovida pela CRSM, e direcionada aos 
RHs, Diretores e SESMTs das empresas associadas. 

 - 2) Relato Visita Cruz de Malta: A visita foi realizada no dia 08 de setembro com início às 8:30h. 
Participaram da visita os engenheiros: Jonathann Hoffmann e Rafael Bortolotto da própria 
empresa, Félix Michels da Carbonífera Belluno, Guilherme de Bom da Carb. Criciúma, Thiago 
Alexandrino da Cooperminas, Nilson de Souza Barzan Presidente do o Sind. dos Mineiros de 
Siderópolis , Lucas Vicente Jorge representante do Sind. dos Mineiros de Forquilhinha e 
Jefferson Morona representante do Núcleo de Engenharia de Segurança da SATC, a visita 
técnica foi uma ação preventiva da CRSM, que visava observar Plano de Emergência e Rotas de 
Fuga. Engenheiro Jefferson relata em que todo o trajeto foi verificado boa iluminação, piso 
regular, boa ventilação e também sinalizações de saída de emergência bem evidentes, 
ressaltando a presença de sistema de comunicação (telefone), sirene de emergência e máscaras 
de fuga rápida, além de outros itens como procedimentos operacionais e mapas mostrando a 
localização e a rota emergência.   A visita encerrou-se as 11:45h com parecer positivo unanime 



dos visitantes com relação aos itens vistoriados. Engº Cléber solicita que os engenheiros 
Jonathan e Rafael elaborem um relatório incluindo fotos da visita para arquivo. 

 - 3) Núcleo de Segurança: Devido as manifestações quanto ao que se referia as atribuições do 
Núcleo de Segurança, o Engenheiro Cléber solicita que sejam enviadas sugestões, propostas, 
ideias, inclusões e substituições para que seja elaborado o escopo das atividades do Núcleo para 
o ano de 2016 em conjunto na CRSM. A Cris enviará um e-mail a todos com o Plano de Atividades 
de 2015, e as sugestões devem ser enviadas à ela no e-mail siecesc@satc.edu.br, ou 
apresentadas nas próximas duas reuniões. 

 - 4) Relato Comissão Nacional Permanente de Mineração: O eng. Cleber e o Sr. Genoir relatam 
sua participação em reunião extraordinária da CNPM, realizada no dia 05/10/2015 na sede do 
IBRAM em Belo Horizonte. Na ocasião estavam presentes diversos representantes dos 
trabalhadores na mineração, o coordenador Mário Parreiras e representantes do IBRAM, da 
ABCM e da Anglogold. Foi levada a CNPM a demanda do MTE para que assuntos relacionados 
com aspectos da legislação trabalhista com horas de trajeto, intervalos intra-jornada, idade 
máxima e mínima para o trabalho no subsolo, trabalho de mulheres em minas, entre outros 
tivessem seu mérito relacionado a higiene, saúde e segurança do trabalho discutidos no âmbito 
da CNPM. O coordenador Mário Parreiras e todos os presentes concordam que a CNPM deve 
discutir e encaminhar estes assuntos. Está em elaboração uma manifestação oficial da CNPM 
em resposta a demanda do MTE definindo a pauta e o cronograma das discussões. 

 - 5) Briefing– Acidentes de Trabalho: Engenheiro Cléber comenta a ausência de comunicados 
sobre acidentes ocorridos, solicita que todos os acidentes sejam apresentados na CRSM, 
independentemente do tipo e gravidade. O Engº Thiago relata um acidente ocorrido na 
Cooperminas onde um colaborador quebrou a perna e apresentará na próxima reunião; 

 - 6) Assuntos Gerais:  As próximas visitas de ação preventiva da CRSM objetivando verificar Plano 
de Emergência e Rota de Fuga, estão agendadas para: 16/10 – visita à mina Cooperminas; e no 
dia 13/11 visita a Mina Belluno -  Unidade Lauro Muller. 
 - Sr. Gilvanio fará consulta de agenda com o Professor Mauricio Torlone Filho, para possíveis 
datas para realização do Curso de Programa de Proteção Respiratória, após a Cris fará consulta 
com as empresas associadas para verificar o interesse das mesmas em participar do curso. 
 
 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h15min. 
 

 
 


