
Ata da 165a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 06/11/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  
 

01. GILVANIO AMANDO ESPINDOLA 
02. ANTONIO CARLOS FREITAS 
03. FERNANDO M. NUNES 
04. LUCAS VICENTE JORGE 
05. EVANDRO LOPES ALEXANDRE 
06. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
07. MARCIO ZANUZ 
08. FÉLIX SAVIO MICHELS 
09. PEDRO B. DAMINELLI 
10. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
11. NILSON BARZAN 
12. RAFAEL BORTOLOTTO 
13. JEFFERSON MORONA 
14. MAYCON DOS SANTOS 
15. DJONATAN MAFEI ELIAS 
16. AMÉLIO COLOMBO 

 

 
ACATEMI 
3M 
CRICIÚMA 
SIND. MINEIROS FORQUILHINHA 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
CARB. CRICIÚMA 
SIECESC 
CARB. BELLUNO 
CARB. CATARINENSE 
FITIEC 
SIND. MINEIROS SIDERÓPOLIS 
CARB. RIO DESERTO 
SATC 
CARB. RIO DESERTO 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA  
SATC 

Pauta da reunião: 1) Comentários da Viagem à China; 2) Relato da Visita a Cooperminas; 3) 
Assuntos Gerais; 
O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 164ª, sem nenhuma consideração a 
acrescentar a ata é aprovada por todos.  
 
 - 1) Comentários da Viagem à China: A viagem teve início em 21/10, com dois representantes 
da Rio Deserto, um da Metropolitana, dois do SIECESC e um da CRM. O foco da viagem era 
voltado para parte técnica, tendo como um dos tópicos conhecer equipamentos e minas de 
longwall. Referente a custos, para empresas associadas ao SIECESC, foram custeados os 
trechos aéreos, sendo os demais bancados pelas próprias empresas. 

A agenda era eminentemente técnica: além da participação no Coal Summit e na exposição de 
equipamentos para lavra, ocorreram visitas a uma fábrica de equipamentos, a uma planta de 
gaseificação e produção de fertilizantes e a empresa CCTEG, empresa que abrange 
praticamente todas etapas de mineração subterrânea, desde a área de pesquisa até a parte de 
operação da mina, inclusive a fabricação de equipamentos para mineração. A apresentação da 
visita será feita na próxima reunião.  

 - 2) Relato visita Cooperminas em 16/10: Engenheiro Márcio faz o relato da visita: a saída de 
emergência atende ao que se propõe, bem sinalizada, bem ventilada; câmara de refúgio é 



equipada, com conexão através de furo de sonda, e em todo o percurso o engenheiro Thiago 
acompanhou o grupo explicando e detalhando os procedimentos adotados. 

Um dos pontos comentados foi que em alguns trechos do trajeto existem alguns obstáculos 
como: entulhos e poças de águas, o que estaria sendo corrigido, segundo o engenheiro Thiago. 

No geral a visita foi bem satisfatória e apresentou muitas melhorias comparando com a última 
visita realizada no início deste ano. O relatório da visita será apresentado na próxima reunião. 

 - 3) Assuntos Gerais:  
 - Barragens de mineração: o engenheiro Cléber comenta sobre o acidente ocorrido no Distrito 
de Bento Rodrigues em Mariana/MG em 05/11 onde ocorreu o rompimento de uma barragem 
de finos de processamento de minério de ferro da empresa Samarco de propriedade da Vale e 
BHP. Não se sabe a situação atual, mais que o acidente foi gravíssimo, trazendo uma imagem 
extremamente negativa para a mineração em geral. O Engenheiro Cléber pede que as 
empresas se atentem ao assunto pois as fiscalizações devem aumentar devido ao acidente 
ocorrido. 
 
 - Palestra com Dra. Patrícia Bernardo Figueiredo: Engenheiro Cléber reforça o convite para a 
palestra com a Dra. Patrícia Bernardo Figueiredo a realizar-se do dia 19/11 as 8:30h no SIECESC, 
com o Tema FAP – RAT.  
 
 - Núcleo Segurança: Engenheiro Cléber lembra a todos que está aberto o envio de sugestões 
para elaboração do escopo do Plano de Trabalho do Núcleo de Segurança para o ano de 2016. 
 
 - Insalubridade: O SIECESC, juntamente com a FITIEC, foi intimado no dia 27/10 para uma 
audiência na data de 29/10, no Ministério Público do Trabalho em Florianópolis, pela Exma. 
Procuradora Regional do Trabalho, Doutora Sinara Sales Graeff. 
 
A procuradora informou que está com a Ação Anulatória pronta para protocolar. O objetivo é 
buscar a anulação da cláusula insalubridade/periculosidade (53ª das CCT´s 2014 e 2015) e 
condenar as empresas ao pagamento dos respectivos adicionais nos últimos 5 anos (2014 e 
anteriores). 
 
O MPT formalizou proposta nos seguintes termos: 
 
Que as empresas providenciem o PGR para todos os seus setores, em cada uma das suas 
unidades, a fim de verificar, efetiva e eficazmente quais os trabalhadores que fazem jus aos 
adicionais de insalubridade e/ou periculosidade.  
 
Por isso, dentro dessa proposta, ela pediu que, caso haja concordância em realizar tais laudos 
técnicos, as empresas busquem contratar uma empresa com experiência e conhecimento 
técnico no mercado. Um exemplo citado na reunião foi a FUNDACENTRO. 
 
Para resposta concedeu prazo de 30 dias. Foi solicitado prazo maior, alegando as várias 
dificuldades enfrentadas no momento, e principalmente em virtude das incertezas quanto ao 
contrato TRACTEBEL. Ela ficou de analisar o elastecimento desse prazo durante esses 30 dias. 
 



Sr. Genoir se manifesta dizendo que em sua opinião a questão de insalubridade deve ser paga, 
porém, o Engº Cléber argumentou que, no entendimento dos mineradores, a insalubridade 
está sendo paga desde 1964. Os sindicalistas informam que estão tentando rediscutir a 
cláusula desde 1996, sem que percebam disposição para tal por parte dos mineradores. Eng 
Cléber sugere que seja feita uma reunião ainda na próxima semana para que seja elaborada 
uma resposta conjunta a ser encaminhada ao Ministério Público do Trabalho. 
 
 - Programa Proteção Respiratória:  Presente na reunião, o colaborador da 3M Antonio Carlos 
de Freitas apresentou duas opções: em uma ele se dispõe a realizar o programa gratuitamente, 
e em outra opção, que contaria com o Engenheiro Mauricio Torloni Filho, haveria custos. Por 
decisão dos presentes foi solicitado verificar a opção com o Engenheiro Mauricio Torloni Filho, 
nos dias 10 e 11/12 (total de 16h) para 40 pessoas. A princípio, a 3M bancará passagens e 
hotéis, e os custos da palestra será cobrado nas inscrições dos participantes. A Cris enviará um 
e-mail solicitando que os interessados façam uma pré-inscrição para dimensionar o interesse 
e o número de vagas. 
 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h20min. 
 

 
 


