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 1.Data: 03/06/16  2- Horário: 09 horas  3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Direção: Márcio Zanuz 
 

 

 5 – Participantes: 
  
 

01. JONATHANN HOFFMANN 
02. AMÉLIO COLOMBO 
03. JIHORGENES LUCIANO BORGES 
04. LEANDRO CARDOSO 
05. ROBERTO LODETTI 
06. JEFFERSON MORONA 
07. MÁRCIO ZANUZ 
08. CLÉBER GOMES 
09. PEDRO DAMINELLI 
10. DJONATAN MAFEI ELIAS 
11. EVANDRO LOPES ALEXANDRE 
12. MAYCON DOS SANTOS 
13. NILSON BARZAN 
14. RAMON CANUTO DE SOUZA 
15. MÁRCIO CABRAL 
16. LUCAS VICENTE JORGE 
17. RAFAEL BORTOLOTTO 
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Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 169ª reunião CRSM; 2) Apresentação do vídeo da visita à Carb.  
Metropolitana; 3) Requerimento da Sra. Fernanda da UFRJ, sobre informações de acidentes de trabalho 
na mineração; 4) Definição do grupo da visita técnica a realizar-se dia 30/06 na Mina 101-CRD 5) Assuntos 
Gerais;  
 
- 1) Leitura da ata da 169ª Reunião da CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 169ª 
reunião que, sem nenhuma consideração a acrescentar, foi aprovada. 
 
- 2) Apresentação do vídeo da visita à Carb. Metropolitana: A visita foi realizada no dia 20/05, iniciando 
às 9 horas. Conforme relato do Engº Jonathann, o deslocamento da visita foi feito pela saída de 
emergência, pela galeria mestre de transporte, via trator. O acesso foi pelo plano inclinado, porém não 
foram até a saída de emergência à superfície. Como pontos fortes, destaque para: reuniões diárias com 
a gerência, estudo amplo do teto e jazidas, comunicação via rádio, escoramento muito bem feito. E 
como melhorias: a mestre de transporte e saídas de emergência precisavam de alguns reparos e 
problemas na sinalização de arrombamento que foi consertada na mesma hora.  
Conforme sugestão do Sr. Cabral, o roteiro de visita deveria ter incluído o deslocamento até a frente de 
trabalho mais distante da mina e, quanto ao vídeo, deveria ser editado de forma a mostrar os pontos 
fortes e fracos da mina e os objetivos da visita. Conforme observação do Eng º Pedro, o roteiro para ser 
seguido na visita é o formulário padronizado e aprovado na CRSM. 
 
- 3) Requerimento da Sra. Fernanda da UFRJ, sobre informações de acidentes de trabalho na mineração:  
O Engº Márcio faz a leitura do requerimento no qual são solicitados os dados de acidentes de trabalho 
e do setor de mineração de carvão para uma tese de doutorado. Após debate entre os presentes, o eng. 
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Jefferon Morona se manifesta opinando de que os dados não deveriam ser enviados. Poré, diante da 
discordância de alguns presentes, o Sr. Márcio Cabral informa que será feita uma consulta com as 
empresas para decisão. O Engº Márcio ressalta que a solicitante consegue a obtenção dos dados de 
acidentes junto ao INSS, e dados do setor estão disponíveis no site do SIECESC. 
 
- 4) Definição do grupo da visita técnica a realizar-se no dia 30/06 na Mina 101- CRD:  Por solicitação do 
Engº Jonathann a visita será realizada no dia 23/06 as 8 horas. O grupo de trabalho será: Luis Castagnetti 
(SATC), Márcio Cabral (SIECESC), Samuel Ambrosio (CBMSC), Maycon dos Santos (Sind. Mineiros 
Criciúma), Engº Amélio Colombo (SATC), Engº Pedro Daminelli (Carb. Catarinense); o foco da visita serão 
as saídas e planos de emergência, com coordenação do Engº Colombo. 
 
-5) Assuntos Gerais:  
- elaboração dos relatórios pendentes de visitas técnicas: Os responsáveis pela elaboração dos relatórios 
que estão pendentes das visitas realizadas nas minas são: Carbonífera Catarinense o Engº Amélio 
Colombo; Carbonífera Metropolitana o Engº Jonathann Hoffmann. 
 
- Avanço da câmara de refúgio Carb Catarinense: Engº Pedro informa que a área já está limpa, pronta 
para o avanço da Câmara. 
 
- Núcleo Segurança ACIC: A direção do núcleo foi eleita, tendo como presidente o Sr. Roberto Lodetti, e 
informa que na próxima reunião a composição do Núcleo será fechada, para dar início aos trabalhos. 
 
- Simulado Rio Deserto: o Engº Jonathann informa que o simulado está sendo programado juntamente 
com o CBMSC e deverá ocorrer em um final de semana. 
 
 - Pautas:  alguns assuntos surgem na reunião e ficam como pauta para próxima, que ocorrerá dia 01/07: 
Critérios de abertura de CAT; Portaria nº 702; Acidente e Incidentes ocorridos na Carb. Metropolitana;  
 

       Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h20min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


