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 1 – Data: 02/12/2016  2 – Horário: 09 h  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Zanuz  

 5 – Participantes: 
  

01. MÁRCIO ZANUZ 
02. ALDRIN DE SOUZA 
03. RAFAEL BORTOLOTTO 
04. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
05. DIÓGENES DAMIANI 
06. MÁRCIO CABRAL 
07. VALDEMAR MARIOT 
08. THIAGO MATEUS 
09. ROBERTO LODETTI 
10. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

SIECESC 
CBMSC 
CARB. RIO DESERTO 
CAB. BELLUNO 
CARB. METROPOLITANA 
SIECESC 
FITIEC 
CARB. CATARINENSE 
NÚCLEO SST ACIC 
FITIEC 
 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 175ª reunião CRSM; 2) Comentários da visita à Mina Cruz de Malta – 
Rio Deserto; 3) Formação do Grupo da visita à Mina Lauro Muller – Carb. Belluno; 4) Situação da antiga Mina 
Modelo; 5) Balanço e encerramento CRSM 2016; 6) Assuntos Gerais;  
 
- 1) Leitura da ata da 175ª Reunião CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 175ª reunião 
que, sem nenhuma consideração a mais a acrescentar, foi aprovada. 
 
-2) Comentários da visita à Mina Cruz de Malta – Rio Deserto: Visita realizada em 25/11, início as 8 horas, pelo 
grupo: Marcio Zanuz (SIECESC) Amélio Colombo (SATC) Jonathann Hoffmann (Rio Deserto) Leonor Rampinelli 
(Sindicato) Valdemar Mariot (FITIEC) Diógenes Damiani (Metropolitana) Guilherme Búrigo (Belluno). A visita 
teve o objetivo de avaliar a sinalização e as condições das instalações elétricas de subsolo, sendo descrita 
conforme segue: “o engº de Segurança da unidade, Jonathann Hoffmann explicou a situação da mina, quanto a 
localização das frentes de lavra, produção, saídas de emergência e condições gerias da mina. Após, a equipe 
deslocou-se ao subsolo através do poço de acesso. O deslocamento da equipe foi feito a pé até o painel onde 
opera o minerador contínuo. No trajeto, foram observadas as condições gerais dos painéis elétricos, 
transformadores e da sinalização em geral.  A galeria de transporte possui sinalizações indicando a entrada e 
saída da mina, saída de emergência, câmara de refúgio, vazão de ar e setas indicando o sentido. De um modo 
geral, a mina está bem sinalizada e a norma sendo atendida, tendo sido feita apenas uma sugestão de 
adensamento das sinalizações das saídas de emergência, uma vez que as galerias possuem altura que dificultam 
a visualização das mesmas; também foi feita a recomendação de revitalização em superfície das sinalizações, 
pois algumas se encontravam desgastadas e apagadas pela sua exposição ao tempo. Dois funcionários foram 
entrevistados e afirmaram que conseguem se orientar com a sinalização existente, especialmente porque estão 
habituados com o trajeto da mina.  Na questão elétrica, os cabos de modo geral, estavam bem identificados, 
afixados e acomodados, não tendo sido identificados pontos com remendos ou com fiação exposta; os 
transformadores elétricos estavam isolados, com portões cadeados e bem sinalizados. A visita encerrou-se as 
11h30min com parecer positivo dos participantes”. 
 
-3) Formação do grupo da visita à Mina Lauro Muller – Carb. Belluno: Por decisão conjunta dos presentes, a 
visita será agendada na próxima reunião, em 2017.  
 
-4) Situação da antiga Mina Modelo: Engº Márcio apresenta fotos do local que está fechado, porém, houveram 
informações de que pessoas estavam tendo acesso à mina. O fechamento existente é precário, permitindo fácil 
acesso pelo lado ou por baixo da tela de plástico. Em frente há uma praça de recreação construída pela 
prefeitura, onde circulam muitas pessoas, inclusive crianças, o que aumenta ainda mais o risco de acidente. Engº 
Márcio fará nova visita ao local no dia 07/12, juntamente com o Engº Rafael e Major Aldrin, e sugere que após, 



 

Ata da 176a Reunião da CRSM Página 2 de 2 

 
a prefeitura e DNPM sejam notificados para o fechamento da boca da mina. Sr. Genoir, reforça que o 
fechamento da mina foi feito por falta de segurança e a recomendação do novo isolamento deveria partir 
novamente da Comissão. 
 
-5) Balanço e encerramento CRSM 2016: Sr. Genoir se manifesta como um ano positivo, pelo baixo em número 
de acidentes em relação aos anos anteriores; também considera positiva a influência que as visitas conjuntas 
fazem aos trabalhadores, que percebem o cuidado e a importância com a qual a sua segurança é tratada. 
 
-6) Assuntos Gerias: Major Aldrin sugere a identificação da Comissão das visitas nas minas, como crachás, 
uniformes, adesivos.  
 
 - Engº Márcio expõe a ideia inicial da criação de uma estrutura, simulando um ambiente de subsolo, para 
treinamentos e simulados, focados na área de segurança. A princípio o espaço seria montado na mina de 
visitação. A ideia será trabalhada, para posteriormente, verificar a viabilização junto as mineradoras. Ele fará 
visita ao local no dia 07/12, juntamente com o Engº Rafael e Major Aldrin, para verificar se há local onde seria 
possível a instalação desta estrutura. 
 
 - Ofício MTE sobre alterações da norma: Engº Guilherme informa que foi realizada uma reunião, mas devido a 
extensão da norma, se faz necessária uma nova reunião, cujo agendamento está pendente; Sr. Cabral informa 
que o ofício será encaminhado sem as sugestões de alteração, somente com o texto aprovado em reunião da 
Comissão. Após o retorno da Dra. Luciana, as sugestões de alterações serão apresentadas.  
  

 
Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou as 11:00 horas. 
_______________________________________________________________________________________ 

 


