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 1.Data: 05/08/16  2- Horário: 09 horas  3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Direção: Márcio Zanuz 
 

 

 5 – Participantes: 
  
 

01. LEANDRO CARDOSO 
02. AMÉLIO COLOMBO 
03. JEFFERSON MORONA 
04. MÁRCIO ZANUZ 
05. MIGLIANE RÉUS DE MELLO 
06. VALMIR DE SOUZA 
07. JONATHANN HOFFMANN 
08. EVANDRO LOPES ALEXANDRE 
09. DJONATAN MAFEI ELIAS 
10. CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
11. PEDRO DAMINELLI 
12. ROBERTO LODETTI 
13. FÉLIX MICHELS 
14. GERSON RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR 
15. MÁRIO NAZÁRIO 
16. VALDEMAR MARIOT 
17. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
18. MÁRCIO JOSÉ CABRAL 
19. DIÓGENES DAMIANI 
20. PLÍNIO MOREIRA 

 
 

 
CARB. METROPOLITANA 
SATC 
SATC 
SIECESC 
SESI 
COOPERMINAS 
CARB. RIO DESERTO 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
GSE LTDA 
CARB. CATARINENSE 
AUTONOMO 
CARB. BELLUNO 
CARB. BELLUNO 
CARB. METROPOLITANA 
FITIEC 
FITIEC 
SIECESC 
CARB. METROPOLITANA 
DNPM 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 171ª reunião CRSM; 2) Leitura da ata da reunião extraordinária 
realizada em 08/07/16; 3) Critérios de Abertura de CAT – Comunicado de Acidentes de Trabalho; 4) PPP 
– Perfil Profissiográfico Previdenciário; 5) Informe sobre a reunião – Portaria nº 702; 6) Avaliação do XVI 
CIPAMIN; 7) Visitas – Programação e Temas; 8) Relatório da visita Mina Verdinho; 9) Acidente Carbonífera 
Metropolitana; 10) Acidente Carbonífera Catarinense; 11) Assuntos Gerais.  
 
- 1) Leitura da ata da 171ª Reunião da CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 171ª 
reunião, onde o Engº Damiani pede que seja registrado que os citados em ata no acidente com veículos 
de transporte eram habilitados para exercer a função, sem nenhuma consideração a mais a acrescentar, 
foi aprovada. 
 
- 2) Leitura da ata da reunião extraordinária realizada em 08/07/16: O coordenador faz a leitura da ata 
da reunião extraordinária, sem nenhuma consideração a acrescentar, foi aprovada. 
 
- 3) Critérios de abertura de CAT – Comunicado de Acidentes de Trabalho: Sr. Evandro traz a pauta a 
observação de que muitas empresas estão omitindo os comunicados acidentes de trabalho, as CATs não 
estão sendo emitidas em 24 horas em qualquer acidente como seria correto. Sr. Cabral solicita que estas 
observações sejam formalizadas em forma de oficio e enviado à CRSM, para que a solicitação seja levada 
ao conhecimento das empresas. 
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- 4) PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário:  Sr. Genoir informa que vai verificar com a Previdência se 
está sendo realizado de forma correta, e se é possível fazer uma padronização. Trará mais informações 
nas próximas reuniões. 
 
-5) Informe sobre a reunião – Portaria nº 702:  o problema foi resolvido, conforme solicitação dos 
sindicalistas, e a portaria já foi publicada. 
 
-6) Avaliação do XVI CIPAMIN: Conforme apresentação dos resultados, o seminário foi avaliado como 
ótimo, porém, apesar do esforço da organização, precisa de mudanças. Por sugestão do Engº Márcio, é 
preciso o planejamento e ser discutido um novo formato. 
 
- 7) Visitas Conjuntas -  Programação e Temas:  será solicitado por e-mail que os participantes enviem 
sugestões de temas, na próxima reunião será feita a programação. Como sugestão, alguns itens da NR-
12. 
 
- 8) Relatório da visita Mina Verdinho: Foi apresentado o vídeo da visita realizada em 15/07, onde foram 
recepcionados por um pequeno grupo de trabalhadores, descida feita pela gaiola pois o plano inclinado 
estava em péssimas condições. Dividiram-se em dois grupos: onde Engº Márcio (SIECESC), Valmir 
(COOPERMINAS) , Antonio Krebs e Roberto (SATC) e Emerson (Criciúma) percorreram do poço até 
próximo a falha São Gabriel (trajeto apresentado em vídeo) . Engº Márcio informa que um dos 
argumentos para se manter a mina em funcionamento seria o patrimônio em equipamentos contidos 
em subsolo, porém, foi constatado que não é viável pela deterioração, e principalmente pelos riscos em 
questão de segurança, pouco valor diante do risco. 
 
- 9) Acidente Carbonífera Metropolitana: apresentado pelo Engº Diogenes Damiani: Acidente: ocorrido 
em 04/07/16, com o colaborador Gabriel Raimundo Jesuíno, operador de TTA, num procedimento com 
máquina TTA – Trator de Transporte Agrícola. Lesão: Foi prensado  entre a cabine e o piso, vítima fatal 
após 10 dias hospitalizado.  Descrição do acidente:  após um período de serviço, o TTA não funcionou, e 
com a tentativa de rebocar com outra máquina puxando de ré, pegou uma leve depressão, levando 
consigo a parte traseira (que é articulada) a dianteira girou e acabou prensando o ajudante contra o 
piso.  Possíveis causas: erro em conjunto, utilização de equipamento para finalidade que não se destina, 
sem adotar medidas de segurança, não solicitar a oficina automotiva o resgate do veículo, não 
cumprindo a instrução de trabalho, falta de análise de risco envolvidos na tarefa antes da execução. 
Ações corretivas:  Normatização, instrução de trabalho definindo o que pode ser empurrado e o que 
pode ser tracionado; Realização da mobilização com a diretoria da empresa chamando atenção devido 
aos últimos acidentes ocorridos, e frisando a importância de avaliar os riscos dos processos antes de 
realiza-los; Criação de procedimento com instruções padronizadas em relação ao reboque de máquinas, 
incluindo quem pode realizar os serviços e em quais condições; Revisar Instrução de Trabalho – IT 186, 
que trata da operação de TTA, padronizando as ações referentes ao resgate de veículos com problemas 
Elétrico/mecânico; Realizar treinamento especifico para operadores de TTA. 
 
- 10) Acidente Carbonífera Catarinense: apresentado pelo Engº Pedro Daminelli: Acidente:  ocorrido 
em 13/07/16 com o colaborador Carlos Mendonça Ramos, onde o colaborador estava realizando a 
manutenção no cubo de roda de uma máquina LHD 11. Descrição do Acidente:  O funcionário estava 
realizando a manutenção no cubo de roda da máquina LHD nº11 onde já havia desmontado a tampa 
do cubo, para realizar o serviço em questão não havia necessidade de retirar os protetores de friso da 
máquina , o motivo pelo qual o mesmo deve ter retirado o protetor de friso foi que ao retirar a tampa 
do cubo de roda o óleo escorreu e se acumulou entre o aro e protetor .A máquina estava com os dois 
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pneus dianteiros suspensos, a máquina estava calçada, os pneus estavam cheios. Após retirar o 
protetor de friso aparentemente o mesmo estava torto, o funcionário foi dar uma batida com uma 
marreta para endireitar, foi quando o friso se desprendeu do pneu e atingiu a perna direita. Lesão:  a 
quebra da tíbia e fíbula, houve fratura exposta na hora do acidente, após operado se encontra em boa 
recuperação; Possíveis causas: retirada do protetor de friso para a operação sem necessidade. Ações 
corretivas:  Foram revistos os procedimentos nos quais hajam necessidade da retirada do protetor de 
friso e quando necessários quais os cuidados a se adotar. 
 
- 11) Assuntos Gerais: Engº Gerson, informa que em audiência pública, conseguiram a licença para 
abertura da Morosine Leste. 
 
- A Sra.  Migliane, traz a oferta do SESI, para realizar um curso ou seminário especifico para área de 
mineração, onde o SESI fornecerá o curso, transporte e hotel e a CRSM o espaço e coffee. Tem um 
curto espaço de tempo para apresentar a proposta dos temas e palestrantes, pois a previsão é que o 
seminário seja realizado em outubro. 
 
 - Padronização da análise de acidentes – Sr. Baran sugere, que na apresentação de acidentes, seja 
usada uma a técnica de análises de riscos e chegar a causa básica do acidente, assim como, acidentes 
anteriores, cronologia dos acidentes anteriores, padronizar as análises dos acidentes, trazer técnicas 
melhores de apresentação e que se possível responsável pelo setor do acidentado. 
 
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12 horas. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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