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 1 – Data: 07/07/2017  2 – Horário: 14 h  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Zanuz  

 5 – Participantes: 
  

01. AMÉLIO COLOMBO 
02. ROGÉRIO VALINHAS 
03. DIÓGENES DAMIANI 
04. MÁRCIO CABRAL 
05. ROBERTO LODETTI 
06. JULIANO COLOMBO 
07. NILSON BARZAN 
08. GUILHERME DE BOM BURIGO 
09. JEFFERSON MORONA 
10. GILVANIO ESPINDOLA 
11. CLEUSA CREPALDI 
12. JONATHANN HOFFMANN 
13. VALMIR GONÇALVES DE SOUZA 
14. RENAN SILVERIO DA ROSA FERNANDES 
15. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
16. MÁRCIO ZANUZ 

 
 
SATC 
CARB. METROPOLITANA 
CARB. METROPOLITANA 
SIECESC 
EXITUS 
EXITUS 
SIND. MINEIROS SIDERÓPOLIS 
CARB. BELLUNO 
SATC 
ACATEMI 
ACEST 
CARB. RIO DESERTO 
COOPERMINAS 
BOMBEIROS 
FITIEC 
SIECESC 
 
 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 180ª reunião da CRSM; 2) Apresentação do vídeo da Visita à mina 
Bonito -  Carb. Catarinense; 3) Atualização da viagem dos Engenheiros de Segurança – 2º semestre; 4) Acidente 
Carb. Metropolitana; 5) Assuntos Gerais. 

 

1 – O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 180ª reunião que, sem 
nenhuma alteração, foi aprovada.  
 
2 – Visita realizada na mina Bonito – Carb. Catarinense, no dia 14/06 das 8 às 11h, com 
o objetivo de avaliar a sinalização e condições das instalações elétricas de subsolo: o 
grupo foi acompanhado pelo Engº Pedro e pelo Engº eletricista Ezequiel Honorato. 
Durante a visita, foram entrevistados dois funcionários, que afirmaram conhecer o 
procedimento que devem seguir em caso de emergência, e acham a sinalização da mina 
adequada. A sinalização está sendo substituída, padronizando as cores. A equipe 
vistoriou uma subestação onde havia sinalização adequada ao risco, e acesso aos 
transformadores estavam bloqueados. Recomendações: Com relação à sinalização, 
recomenda-se que algumas placas sejam confeccionadas em um tamanho maior, 
especialmente aquelas que indicam situações de maior risco, tais como locais onde 
existem equipamentos de alta tensão. Também é recomendada a instalação de placas 
indicativas de riscos associados nos painéis de acionamento elétrico. 
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Finalmente, recomendou-se uma maior organização na galeria de acesso aos painéis de 
controle do britador da correia, onde se constatou a presença de materiais inservíveis 
e/ou fora do seu local de guarda. Cabe um destaque positivo para a Catarinense, que 
ciente dos objetivos da visita, disponibilizou o engº eletricista para que este explicasse 
com detalhes os aspectos relacionados a este tema. O vídeo e o relatório da visita foram 
apresentados. 

3 – A viagem está prevista para período de 17 a 23/09, Engº Márcio está agendando as 
visitas, porém, precisa fechar o grupo com números de participantes e objetivo da visita 
para dar continuidade aos encaminhamentos. As vagas serão: dois representantes por 
empresa, e quatro vagas avulsas sendo dividida: SATC, SIECESC, Bombeiro e Sindicato. 
 
4 – Apresentado pelo Engº Diógenes Damiani, que informa que a investigação do 
acidente ainda está em curso.  Acidente: ocorrido na Mina Fontanela – Carb. 
Metropolitana, no dia 02/07/17 às 23:30h, com o Sr. Alexandre Galdino, servente de 
produção de subsolo. Lesão: lesões múltiplas na cabeça e outras partes, levando o 
colaborador a óbito. Descrição: o colaborador Samuel da Silva operava uma 
carregadeira frontal LHD que realizava limpeza da frente de serviço, na galeria 5, 
travessão 1 para travessão 2, e em determinado momento observou uma lanterna 
focando o teto, parou a máquina, e constatou que havia atropelado a vítima. Análise:  a 
vítima não comunicou o operador da máquina que iria entrar na galeria para fazer a 
retirada do registro da rede de água, contrariando normas internas e instruções de 
trabalho instituídas pela empresa. Ações: Instalar sensor de proximidade, sinalizando de 
modo audiovisual ao operador a presença de funcionários nas proximidades da 
máquina; na entrada da galeria colocar bastões de luz informando que há máquina 
trabalhando;  
Considerações dos presentes: Lodetti sugere que se traga os registros dos últimos turnos 
trabalhados, sendo que, segundo o engº Damiani, o último registro oficial era do dia 
28/06, porém, o Sr. Valinhas informa que, segundo o supervisor no dia 01/07 estava 
tudo de acordo, e todos os registros (de água) estavam nos devidos lugares. 
- Segundo Barzan, há relatos que a máquina estava em manutenção, e também de que 
a concha da máquina em uso foi adaptada, sendo que poderia ter dificultado a vítima 
de ver os faróis da máquina. Além disso, as dimensões fora do padrão desta cocha 
atrapalharia a visão do operador. Engº Damiani disse que vai verificar as informações. 
- Barzan sugere que os novatos devam ter um acompanhamento maior de responsáveis 
e que há funcionários com pouco tempo de experiência treinando outros funcionários; 
também solicitou que os advogados tenham mais respeito a família das vítimas, após 
declaração de um deles neste caso.  
 
5 - O tema definido em comum acordo para as próximas visitas foi a inspeção do 
procedimento adotado para verificação da estabilidade do maciço. 

– Próxima visita será realizada na Carb. Belluno – Mina Cantão, no dia 03/08 as 8h30min, 
pelo grupo: Engenheiros: Jonathann Hoffmann, Márcio Zanuz, Amélio Colombo, 
Diógenes Damiani e Luis Castagnetti (filmagem) Nilson Barzan e um representante da 
FITIEC. - a próxima reunião da CRSM será realizada no dia 11/08, as 14h. 

Sem mais, a reunião encerrou-se as 16h. 


