
Ata da 166a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 11/12/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  
 

01. RAFAEL BORTOLOTTO 
02. AMÉLIO COLOMBO 
03. JEFFERSON MORONA 
04. EVANDRO CALEGARI 
05. CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
06. IVANIR MAFIOLETTI 
07. MARCELO BORGES SILVANO 
08. VALDEMAR MARIOT 
09. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
10. LUIZ FERNANDO LOPES 
11. PEDRO DAMINELI 
12. FÉLIX MICHELS 
13. LUCAS LUIZ CANDIDO 
14. ROBERTO C. LODETTI 
15. JONATHANN N. HOFFMANN 
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Pauta da reunião: 1) Apresentação Vídeo e Relatório da Visita à Belluno – Lauro Muller; 2) Vídeo 
da Visita à Cooperminas; 3) Relatório da Visita à Rio Deserto – Cruz de Malta; 4) Estatísticas de 
Acidentes; 5) Propostas de atividades da CRSM para o Núcleo de Engenharia e Segurança – SATC; 
6) Apresentação da visita à China; 7) Assuntos Gerais. 
O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 165ª, sob manifestação do Sr. Amélio 
Colombo seu nome é incluído na lista de presença, pois o mesmo esteve presente na reunião 
e não assinou a lista. 
 
 -1) Apresentação Vídeo e Relatório da visita à Carb. Belluno – Lauro Muller: é apresentado o 
vídeo da visita feita pelo Núcleo de Segurança, juntamente com o relatório elaborado pelo 
Engenheiro Jefferson. A visita foi realizada em 13/11 as 8:30h na unidade Lauro Muller, a visita 
técnica objetivava verificar o item 22.32 – Operações de Emergências e seus sub-itens, item 
22.33 – Vias e Saídas de Emergência da Norma Regulamentadora NR-22 e a Norma 
Regulamentadora da Mineração NRM-07 – Vias e Saídas de Emergência. Participaram da visita 
Engenheiro Félix e Roberto Coelho da Carbonífera Belluno, Genoir dos Santos e Valdemar 
Mariot da FITIEC, e Jefferson Morona e Luis Fernando Castagnetti do Núcleo de Segurança da 
SATC. Em vistoria a câmara de refúgio foi verificada a utilização de postas contra fogo, 
extintores, macas e equipamentos de primeiros socorros, estoque de alimentos, água potável, 
banheiros e sistema de comunicação interna com outros setores.  Na mesa do café se 
observava a presença do plano de emergência, além de itens como procedimentos 
operacionais e mapas mostrando a localização e a rota de emergência. Foi verificado que onde 
não há possibilidade de transporte por veículo automotor, as galerias são paralelas à mestra 



de transporte de pessoas e equipamentos. Foi constatado nos trajetos boa iluminação, piso 
regular, boa ventilação e também sinalizações de emergências bem evidentes nas galerias e 
sinalizações de segurança. Também foi observado que os tapumes estavam em boas 
condições.  Segundo o Engenheiro Félix são realizados durante o ano treinamentos simulados 
com todos os colaboradores e também treinamentos específicos com os brigadistas da 
empresa. A visita foi encerrada as 10:45h, com parecer positivo unânime dos visitantes com 
relação aos itens vistoriados. 

 
-2) Vídeo da visita à Cooperminas: o vídeo é apresentado aos presentes e o relatório será 
elaborado posteriormente. A visita foi feita no dia 16/10/15 as 8h com a presença dos 
representantes da Cooperminas, Carb. Criciúma, SIECESC, SATC, Carb. Belluno, e Sind. dos 
Trabalhadores.  A visita foi coordenada pelo engenheiro Tiago, e foram visitados os painéis da 
mina, inclusive onde a Carbonifera Criciuma está operando. Durante o trajeto o engenheiro 
Tiago esclareceu alguns tópicos sobre o plano de emergência, câmara de refúgio, apresentou 
o veículo de resgate. Um detalhe e4xplicado pelo Engenheiro Guilherme é que no setor 
operado perla Carb. Criciúma, a sinalização de fuga segue o padrão que era adotado na Mina 
Verdinho, pois os trabalhadores estão habituados a ele. Como recomendações: Padronizar a 
sinalização de saída de emergência e capacitar os trabalhadores da Carb. Criciúma ao sistema 
da Cooperminas. Realizar periodicamente a operação “bate-choco” e limpeza de galeria de 
emergência, diminuindo a probabilidade de que existam obstruções na passagem. Eliminar os 
pontos de acúmulo de água que restringem a passagem e diminuem a mobilidade. A visita se 
encerrou as 13 horas. 
 
 -3) Relatório da visita à Rio Deserto – Cruz de Malta: o relatório elaborado pelo Engenheiro 
Jefferson Morona, confirma conforme já relatado em reunião ocorrida em 09/10, que a visita 
foi encerrada com parecer positivo unanime dos visitantes com relação aos itens vistoriados. 
 
 -4) Estatísticas de Acidentes: o Engenheiro Jefferson faz a apresentação dos dados de 
acidentes de 2014 e parciais de 2015. Algumas dúvidas são levantadas quanto aos dados de 
2014, então este período será revisto. Fica definido que continuarão usando o modelo atual 
(base INSS) para envio dos dados. 
 
 -5) Propostas de atividades da CRSM para o Núcleo de Segurança – SATC:  Engenheiro Cleber 
faz a apresentação das propostas elaboradas pelo GT Segurança para serem praticadas em 
conjunto com o Núcleo de Segurança da SATC. Avalia no geral as contribuições como muito 
bem elaboradas, e que farão o possível para pô-las em prática. 
 
 -6) Apresentação visita à China: Engenheiros Cléber e Márcio, fazem apresentação da viagem 
realizada em 21/10, com o foco na parte técnica, tendo como um dos tópicos conhecer 
equipamentos e minas de longwall. São apresentados dados técnicos da empresa CCTEG, onde 
a visita foi realizada, assim como fotos da viagem. 
 
 -7) Assuntos Gerais:  
 
 - Contrato Tractebel: Engenheiro Márcio informa que em reunião realizada em 09/12, na 
Tractebel Energia onde também participaram os Engenheiros Vanderlei Milioli e Cléber Gomes, 
objetivando tratar do Controle de Qualidade do Novo Contrato, que as negociações estão 



extremamente difíceis, especialmente na questão dos preços, e que por enquanto nenhuma 
empresa está com contrato assinado. 
 
- Insalubridade: Referente a questão levantada na última reunião no que se trata da 
insalubridade, Engenheiro Cléber informa que o grupo jurídico das empresas optaram por não 
responder e deixar que o processo seja encaminhado, e que ainda não tem informações sobre 
prazos. 
 
 -Visitas Técnicas: Com relação as visitas técnicas ficam como recomendações: Respeitar, com 
base na capacidade máxima e objetivos da visita, o número previamente definido de 
participantes do grupo, visto que na Cooperminas havia um número superior ao que havia sido 
indicado para esta visita; Elaborar um roteiro padronizado de visitas técnicas, de forma que a 
visita ocorra de forma objetiva e que possa haver comparabilidade entre as empresas e, assim, 
facilitar a indicação de melhores práticas. 

 
  
 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h30min. 
 

 
 


