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 1 – Data: 09/06/2017  2 – Horário: 09 h  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Zanuz  

 5 – Participantes: 
  

01. RAFAEL BORTOLOTTO 
02. AMÉLIO COLOMBO 
03. JEFFERSON MORONA 
04. MÁRCIO ZANUZ 
05. GANOIR JOSÉ DOS SANTOS 
06. MIGLIANE RÉUS DE MELLO 
07. SUZANA GAVA TRICHES 
08. PEDRO DAMINELLI 
09. ROBERTO LODETTI 
10. MÁRCIO JOSÉ CABRAL 
11. EVANDRO LOPES ALEXANDRE 
12. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
13. GERSON RIBEIRO JÚNIOR 
14. VALDEMAR MARIOT 
15. RICARDO VICENZI 
16. DIÓGENES DAMIANI 
17. CLEBER JOSE B. GOMES 

 

 
RIO DESERTO 
SATC 
SATC 
SIECESC 
FITIEC 
FIESC – SESI 
FIESC – SESI 
CCL 
NÚCLEO SST- ACIC 
SIECESC 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
CARB. BELLUNO 
CARB. BELLUNO 
FITIEC 
CARB. METROPOLITANA 
CARB. METROPOLITANA 
GSE ENGENHARIA 
 
 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 179ª reunião da CRSM; 2) Comentários da Visita à mina Bonito -  Carb. 
Catarinense; 3) Viagem dos Engenheiros de Segurança – 2º semestre; 4) Acidente Carb. Belluno; 5) Assuntos 
Gerais. 

 

1 – O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 179ª reunião que, sem 
nenhuma alteração, foi aprovada.  
 
2 – A visita não pode ser realizada devido a uma falta de energia na cidade, ocorrida das 
8:50h as 10:10h. Está remarcada para o dia 14/06 – as 8:30h, com o mesmo grupo, 
ficando pendentes a confirmação da participação dos engenheiros: Rafael e Damiani. 
 
3 – Engº Márcio informa que a intenção é fazer um tour pelo Estado do Paraná, visitando 
empresas como: Cambuí, mina de Ouro Itabiporã, mina de Calcário ou fábrica de 
explosivos. O grupo está de acordo com o local proposto.  
 
4 – Acidente ocorrido no dia 15/05 as 17h30min, com o furador Arley Machado, na mina 
Cantão Norte -  Carb. Belluno.  Acidente: enquanto o furador executava um furo no teto 
da galeria para posterior instalação de parafuso, um bloco de rocha se desprendeu do 
teto, atingindo-o lateralmente.  A mina ficou paralisada por 34 horas, não havendo 
danos materiais. Foram prestados os primeiros socorros, ainda em subsolo, e remoção 
do acidentado, porém o mesmo veio a óbito. No local, profissionais de engenheira e 
geologia da empresa, técnicos do DNPM e IGP, contatou-se que estavam sendo tomados 
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todos os procedimentos necessários, e em consenso concluiu-se que o acidente foi uma 
fatalidade.  Foi sugerido ações que pudessem ser incrementadas as ações já tomadas 
pela empresa no escoramento de teto, com o objetivo de reforçar ainda mais a 
segurança. 

 

5 – Engª Migliane faz a apresentação da Calculadora de Indicadores – SST, e do material 
do Programa 100% Seguro- Mineração, que foi produzido em parceria do SESI com 
algumas mineradoras. Faz a entrega do material (DVDs) as empresas e ao SIECESC. 

- Engº Cléber informa sobre sua participação da Reunião da Comissão Permanente 
Nacional de Mineração, nos dias 17 e 18/05, no IBRAM. No dia 17, o foco era o e-social 
e as mudanças que virão, onde as empresas terão que adaptarem seus sistemas para 
cumprirem as exigências, que deverá ser cobrada a partir de 2018. Informa que o IBRAM 
oferece um Curso: Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho na era do e-social, que 
pode ser trazido a Criciúma através da FIESC. No dia 18, discutir as definições de termos 
que têm interpretações diferentes: Boca de Mina, o que é hora deslocamento ou de 
trajeto e Horário Efetivo; a proposta foi adicionar na NR-22 nas condições gerais a 
inclusão dessas definições. Engº Cléber informa ainda não ter recebido a ata, mas que, 
posteriormente, enviara ao SIECESC a ata e o texto oficial da inclusão. 

- Engº Rafael sugere a alteração do horário das reuniões da CRSM, para período da tarde. 
Todos estão de acordo, ficando assim, toda primeira sexta de cada mês as 14 horas. 

 

Sem mais, a reunião encerrou-se as 11h. 


