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 1.Data: 01/07/16  2- Horário: 09 horas  3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Direção: Márcio Zanuz 
 

 

 5 – Participantes: 
  
 

01. RAFAEL BORTOLOTTO 
02. JONATHANN HOFFMANN 
03. GILVANIO ESPINDOLA 
04. EMANUELA COLLE MANGANELLI 
05. MÁRCIO CABRAL 
06. LEONOR JOSÉ RAMPINELLI 
07. JEFFERSON MORONA 
08. EDSON SEMPREBOM 
09. AMELIO COLOMBO 
10. VALDEMAR MARIOT 
11. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
12. ROBERTO LODETTI 
13. RODNEY SCHWEDLER 
14. VALMIR GONÇALVES DE SOUZA 
15. DIOGENES DAMIANI 
16. MÁRCIO ZANUZ 

 
CARB. RIO DESERTO 
CARB. RIO DESERTO 
ACATEMI 
COOPERMINAS 
SIECESC 
SIND. SIDERÓPOLIS 
SATC 
CARB. BELLUNO 
SATC 
FITIEC 
FITIEC 
AUTÔNOMO 
BETEL EPIS 
COOPERMINAS 
CARB. METROPOLITANA 
SIECESC 
 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 170ª reunião CRSM; 2) Apresentação do Vídeo da visita à Mina 101 
– Rio Deserto; 3) Critérios de Abertura de CAT – Comunicado de Acidentes de Trabalho; 4) Portaria nº 702 
– Prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre 5) Carbonífera Metropolitana: Acidente com 
veículo de transporte e incidentes na correia transportadora e furo de sonda; 6) Comentários sobre o 
Curso Gestão de Riscos; 7) Assuntos Gerais. 
 
- 1) Leitura da ata da 170ª Reunião da CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 170ª 
reunião que, sem nenhuma consideração a acrescentar, foi aprovada. 
 
- 2) Apresentação do vídeo da visita à Mina 101 -Rio Deserto:  o vídeo é apresentado, com observação 
do Eng Márcio, que as sugestões de melhoria foram aplicadas nessa visita e o vídeo ficou de ótima 
qualidade. A visita foi realizada no dia 30/06 pelo grupo: Engº Pedro Daminelli - Catarinense, Amélio 
Colombo - SATC, Márcio Cabral - SIECESC, Luiz Fernando Castagnetti - cinegrafista, Samuel Ambrosio - 
CBMSC, Maycon dos Santos – Sind. Mineiros. Como pontos positivos: Saídas de emergência limpas e 
sem obstrução, planos de emergência disponíveis e acessíveis, um funcionário, quando questionado, 
estava muito bem informado e sabia responder todas as perguntas. A visita se encerrou com parecer 
positivo unânime dos participantes. 
 
- 3) Critérios de abertura de CAT – Comunicado de Acidentes de Trabalho: o assunto ficará na pauta para 
próxima reunião, pois o solicitante não se fez presente. 
 
 - 4) Portaria nº 702 – Prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre: O Sr. Lodetti informa 
que a Portaria nº 702  que estabelece requisitos para a prorrogação da jornada em atividade insalubre 
pode trazer problemas a curto prazo para as empresas que precisam renovar as portarias de 
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prorrogação da jornada para a compensação do sábado, pois em seu artigo 6º não é admitida a 
concessão de prorrogação para atividades com exposição a agentes cuja caracterização da insalubridade 
se dá por meio de avaliação quantitativa. Quanto as empresas que possuem portarias sem data de 
vencimento, poderá surgir problemas quando a fiscalização trabalhista exigir sua renovação dentro dos 
critérios aprovados pela Portaria nº 702. 
Considerando ainda que no caso de prorrogação de jornada para compensação dos sábados a jornada 
de segunda a sexta feira fica superior a 6 horas diárias, pode ser exigida a concessão de uma hora de 
intervalo para repouso e alimentação. Sr. Genoir informa que está aguardando confirmação de reunião 
com a Dra. Cristine Sodré Fortes- auditora fiscal do MTE, para tratar desse e outros assuntos de interesse 
do setor como, intrajornada de trabalho. 
 
-5) Carbonífera Metropolitana: Acidente com veículo de transporte e incidentes na correia transportadora 
e furo de sonda:  
 -Acidente com veículo de transporte: Acidente apresentado pelo Engº Diógenes Damiani: Ocorrido: 
acidente com veículo de transporte de materiais, dia 20/05, as 18:10h com Sr. Evaldo Scussel – pedreiro.  
Fato: Acidente com o referido veículo de transporte na descida do plano inclinado à mina Esperança 
que, pelo excesso de carga, formou um “L”, prensando a perna do caroneiro em um pilar.  Lesão: 
membro inferior esquerdo amputado. Possíveis causas: falta de avaliação preliminar de riscos, excesso 
de carga de material, presença de duas pessoas num banco improvisado, sendo proibido o transporte 
de carga junto com pessoas. Medidas adotadas: Emissão de Ordem de Serviço para qualquer situação 
que precise baixar à mina; só baixam a mina pelo plano Fontanela; aperfeiçoamento das proteções nas 
carretas; inclusão de freio hidráulico nas carretas de transporte de materiais. Sr. Genoir se manifesta 
pela falta de conhecimento do pessoal, e que estas pessoas não estariam habilitadas para o serviço, 
considerando ainda que, sendo que dois dos envolvidos eram supervisores. 
 
- Incidente com furo de sonda: Incidente ocorrido em 26/04, quando arrombou-se em furo de sonda 
pré-existente junto a aresta do teto com a face então detonada. O respectivo furo de sonda fora locado 
e executado na década de 80, época em que determinados furos de sonda, locados em planta, eram 
ocasionalmente reposicionados quando no lugar haviam córregos, banhados, etc. Algumas dessas 
relocações não eram reprojetadas em planta. Devido ao arrombamento, houve o surgimento de água, 
em volume excessivo e com grande pressão. Após o incidente, começaram os estudos para solucionar 
o problema e, após algumas tentativas, a situação foi sanada através da injeção de resina no furo. 
 
- Incidente na correia transportadora:  incidente ocorrido em 16/05, quando trancou o rolo de tração 
ocasionado por atrito demasiado do revestimento do rolo motriz com a correia transportadora, o que 
gerou um princípio de incêndio. O revestimento do rolo pegou fogo e a correia chamuscou. Após 
investigações, chegou-se à conclusão de que o fato ocorreu devido a desatenção do operador, que 
demorou para desligar a correia, tempo suficiente para iniciar o surgimento de chamas no local. Os 
funcionários utilizaram a saída de emergência e tiveram certa dificuldade, pois a mesma estava 
obstruída por materiais, problema este apontado pelo DNPM e que já está sendo corrigido. As chamas 
foram contidas pelo sistema de sprinkler e pelo operador, que jogou água no rolo. Engº Damiani tem 
dúvidas se o sensor de patrulhamento estava ligado. 
Sr. Genoir informa que este foi um incidente de extrema gravidade, pois poderia ter incendiado a mina 
causando muitos óbitos. 
Os presentes se manifestaram pela série de incidentes ocorridos, pois estes incidentes podem vir a 
ocasionar acidentes fatais. 
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-6) Comentários sobre o Curso Gestão de Riscos: segunda avaliação do Sr. Lodetti, o curso foi válido pois 
trouxe uma visão diferenciada das aplicações de riscos, mostrando formas práticas e simples de 
gerenciar riscos. 
 
- 7) Assuntos Gerais: Como sugestão – reunir um grupo para fazer um estudo dos planos de emergência.  
 
 
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11 horas. 
 

 


