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 1.Data: 06/05/16  2- Horário: 09 horas  3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Direção: Márcio Zanuz 
 

 

 5 – Participantes: 
  
 

01. RAFAEL BORTOLOTTO 
02. MARCELO BORGES SILVANO 
03. VALDEMAR MARIOT 
04. RENAN FERNANDES 
05. MÁRCIO CABRAL 
06. ROBERTO LODETTI 
07. AMÉLIO COLOMBO 
08. PEDRO DAMINELLI 
09. FÉLIX SAVIO MICHELS 
10. NILSON BARZAN 
11. CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
12. MARCELO SCOTTI 
13. LEANDRO CARDOSO 
14. MATEUS LUIZ MARIOT 
15. EVANDRO LOPES ALEXANDRE 
16. VALMIR GONÇALVES DE SOUZA 
17. MÁRCIO ZANUZ 

 

 
CARB. RIO DESERTO 
FITIEC / CARB. METROPOLITANA 
FITIEC 
CBMSC 
SIECESC 
AUTÔNOMO 
SATC 
CARB. CATARINENSE 
CARB. BELLUNO 
SIND. MINEIROS SIDERÓPOLIS 
SIECESC 
DELUPO 
CONSULTOR 
VISITANTE 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
COOPERMINAS 
SIECESC 
 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 168ª reunião CRSM; 2) Relato da visita realizada na carbonífera 
Catarinense e apresentação do vídeo; 3) Apresentação da nova proposta do curso de Análise de Risco de 
Processos; 4) Assuntos Gerais;  
 
- 1) Leitura da ata da 168ª Reunião da CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 168ª 
reunião que, sem nenhuma consideração a acrescentar, foi aprovada. 
 
- 2) Relato da visita realizada na Carbonífera Catarinense e apresentação do vídeo: Engº Jefferson faz a 
apresentação do vídeo com relato do Engº Pedro, que destaca os equipamentos de combate a incêndio, 
que são vistoriados a cada 15 dias, apresenta a câmara de refúgio e os procedimentos de saídas de 
emergência. Foi dada a sugestão para que a empresa ache uma outra alternativa para a câmara de 
refúgio até a saída, pois o trecho é longo e com bastante lama. Engº Pedro informa que a câmara será 
avançada no máximo em dois meses, e que o número de pontos também será aumentado. Os 
participantes informam que no geral está bom, e que precisa de pequenas melhorias. Engº Colombo 
destaca que, ao questionar um funcionário aleatoriamente sobre saídas e planos de emergência, o 
mesmo demonstrou estar muito bem informado e treinado sobre o assunto. Um trecho da entrevista é 
apresentado no vídeo. 
 
- 3) Apresentação de nova proposta do curso de Análise de Risco de Processos: Engº Márcio apresenta 
nova proposta, da empresa Sobanebrasil, de um curso com duração de 8 horas, para 25 pessoas no 
valor de R$ 3.600,00. Faz a apresentação do conteúdo proposto pelo palestrante. Com o conteúdo 
aprovado o curso vai ser levado para análise e aprovação do SIECESC.  
 



 

Ata da 169a Reunião da CRSM Página 2 de 3 

 
 
- 4) Assuntos Gerais: 
 - Visita a Carb. Metropolitana: Devido a ausência de representantes da carbonífera, fica definido que o 
grupo de trabalho terá o mesmo número de participantes das outras empresas. O grupo fica definido: 
Engs Félix Michels (BEL), Rafael Bortolotto(CRD), Pedro Daminelli (CAT) e Luiz Fernando Castagnetti 
(SATC), Márcio Cabral (SIECESC), Nilson Barzan (Sind, Mineiros), Renan Fernandes (CBMSC). A data para 
visita, que ainda não foi definida, será oportunamente confirmada pelo Engº Damiani. 
 
- Vídeos das visitas: os vídeos gravados nas visitas ficarão de posse da empresa visitada e em arquivo da 
CRSM, sendo divulgado somente com autorização da empresa. 
 
- Simulado Rio Deserto: Engº Rafael afirma que será possível realizar o simulado, porém, ainda está sem 
data definida. 
 
- Núcleo de Segurança de Trabalho ACIC – A próxima reunião será realizada dia 19/05, onde será eleita 
a diretoria do Núcleo. Engº Márcio sugere que a diretoria do Núcleo seja convidada para participar da 
CRSM. 
 
- CIPAMIN: Em informação passada ao Sr. Genoir, o DNPM declinou o convite feito para participar como 
palestrante do CIPAMIN, e por indicação do mesmo é proposto como substituto o Exmo. Sr. Juiz do 
Trabalho Dr. Ricardo Janh, com aprovação de todos o mesmo será convidado para palestrar. 
 
- Acidentes de Trabalho: Eng. Márcio reforça o pedido para que todo o acidente de trabalho ocorrido 
nas empresas seja trazido em pauta à CRSM, independente da gravidade. 
 
- Acidente Cooperminas: Engº Valmir, que retornou a sua função de Engenheiro de Segurança da 
Cooperminas, faz o relato e apresentação do acidente ocorrido em 22/04 as 13:45h, com a vítima Vilson 
Boeng. Descrição do fato: Após 1h40min de trabalho, o Operador Vilson iniciou os trabalhos de escoramento 
na frente da galeria. Realizou o abatimento de choco na galeria normal, e contatou que já existia um parafuso 
instalado no local e iniciou a instalação do 2º parafuso, o seu ajudante estava no seu lado auxiliando no 
escoramento e depois do início da furação com a 3ª broca saiu do local para pegar o parafuso de teto e a resina. 
Enquanto isso se desprendeu do teto um pequeno bloco, que o atingiu na clavícula, derrubando-o. Depois de 
caído, outro bloco bem maior caiu sobre suas pernas. O mesmo foi socorrido imediatamente pelos socorristas 
e encaminhado para o hospital São José.  Possíveis causas: Falta de um equipamento para calçar o bloco instável 
(macaco hidráulico), má avaliação dos riscos de queda. Lesões: Esmagamento da perna esquerda abaixo do 
joelho (amputada) e quebra em quatro pontos da perna direita. Medidas adotadas: orientação para uso do 
macaco mecânico, e já na próxima semana será repassado todo o novo procedimento aos funcionários. 
Destacando que o funcionário tem 14 anos de experiência na função e 7 anos de empresa. 

       Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 10h50min. 
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