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 1 – Data: 11/08/2017  2 – Horário: 14 h  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Zanuz  

 5 – Participantes: 
  

01. RAFAEL BORTOLOTTO 
02. AMÉLIO COLOMBO 
03. PEDRO BOSSE NETO 
04. MÁRCIO ZANUZ 
05. GILVANIO ESPÍNDOLA 
06. ANTONIO FREITAS 
07. JEFFERSON MORONA 
08. PEDRO DAMINELLI 
09. NILSON BARZAN 
10. LUIS FERNANDO CASTANHETTI DA SILVA 
11. MÁRCIO JOSÉ CABRAL 
12. ROBERTO LODETTI 
13. GERSON RIBEIRO DE SOUZA 
14. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
15. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
16. DIÓGENES DAMIANI 

 
 
 
CARB. RIO DESERTO 
SATC 
COSET 
SIECESC 
ACATEMI 
CORSUL 
SATC 
CARB. CATARINENSE 
SIND. MINEIROS SIDERÓPOLIS 
SATC 
SIECESC 
EXITUS 
CARB. BELLUNO 
CARB.BELLUNO 
FITIEC 
CARB.METROPOLITANA 
 
 
 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 181ª reunião da CRSM; 2) Apresentação do vídeo e comentários da 
visita à mina Cantão – Carb. Belluno; 3) Atualização da viagem dos Engenheiros de Segurança – 2º semestre; 
4) Notificação do MPT referente a Proteção Respiratória; 5) Avaliação do XVII CIPAMIN; 6) Assuntos Gerais. 

 

1 – O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 181ª reunião, ficando 
pendente a informação do Engº Damiani, sobre os registros anteriores ao acidente e 
adaptações da concha, sem nenhuma alteração a ata foi aprovada.  
 
2 – Visita realizada em 03/08 as 8h30min, na mina Cantão Norte da Carb. Belluno – pelo 
grupo: Márcio Zanuz, Amélio Colombo, Genoir dos Santos, Leonor Rampinelli, Luiz 
Fernando Castagnetti, com o objetivo de avaliar os procedimentos para verificação da 
estabilidade do maciço rochoso do teto e laterais das galerias das minas.  Vídeo e 
relatório são apresentados. A equipe de vistoria reuniu-se no escritório da mina  e foi 
recepcionada pelo engº de segurança, Guilherme Burigo, e o técnico Edson Semprebom. 
Primeiramente, foi feita a explicação de onde estavam situados os dois painéis de lavra, 
um no setor NE e outro no setor NW e, em seguida, explicou como são os procedimentos 
para verificação das condições do teto e laterais, bem como qual a malha de 
escoramento do teto e largura de galeria a ser adotado para cada situação. 
Questionados se existem procedimentos operacionais por escrito prevendo tais 
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situações, o engº Guilherme respondeu afirmativamente, dizendo também que 
rotineiramente são realizados treinamentos, capacitação e habilitação dos operadores.  

Em seguida, a equipe de vistoria e os técnicos da empresa deslocaram-se para o subsolo 
através da galeria de acesso da mina, que opera na camada Barro Branco, e atualmente 
conta com dois painéis de lavra, ambos operados com explosivos. A distância desde a 
entrada da mina até o painel visitado é cerca de 700 m.  Em entrevista feita com um 
operador, ele afirmou conhecer os procedimentos relativos ao escoramento, e afirmou 
que ao identificar irregularidades no teto comunica imediatamente o supervisor do 
turno, que orienta sobre o tipo de escoramento a ser utilizado e que esta instrução, bem 
como a malha de escoramento, é previamente definida pela equipe de engenharia, com 
apoio da geologia da empresa. O operador Roberto explicou como funciona o 
procedimento de “bate-choco”, afirmando ter recebido treinamento e habilitação para 
execução desta tarefa. 

Durante o deslocamento até o painel de lavra NW 06, a equipe já foi verificando in loco 
aquilo que havia sido relatado pelos técnicos da empresa anteriormente.  

Recomendações: Reaperto dos parafusos de teto; Revisar as condições de bate-choco 
no trajeto às galerias; Fazer o registro de onde houve constatação de folhelho de baixa 
consistência; Altura do muro onde estão instalados os trafos; Adensar a sinalização de 
entrada e saída da mina; Evidenciar o nº do telefone de emergência. 

3 – Engº Márcio informa a programação atualizada da viagem, e o Sr. Cabral irá reiterar 
o convite feito às empresas associadas. 
 
4 – Sr. Cabral informa que algumas empresas já estão recebendo notificação do 
Ministério Público, e provável que todas recebam, sobre procedimento de 2008 que 
solicita que, no prazo de 60 dias as empresas apresentem, lista com nome dos 
funcionários que prestavam serviços destacando os que desenvolviam atividades em 
subsolo, com dados completos, incluindo exames médicos, e procedimentos de 
segurança, como protocolos de entregas de EPI, dados de mediação de poeira, etc.;  isso 
no período de dois anos. Sr. Cabral irá tentar uma agenda com Dr. Bruno Teixeira para 
esclarecimentos.  
 
5 – CIPAMIN – O seminário teve um parecer positivo de acordo com as avaliações. 
Barzan faz observação que houveram reclamações de funcionários (não mineiros) que 
trabalharam em outros turnos além de seminário. Genoir reforça que os presidentes das 
Cipas precisam estar presentes tanto para as boas práticas quanto para controle do seu 
pessoal.   

6 - Engenheiro Márcio divulga curso conforme solicitação da Sra. Cleusa da ACEST. 

- Engenheiro Gerson informa sobre vistoria realizada na mina Lauro Muller pelo DNPM, 
onde surgiram divergências na interpretação na Norma na questão do que é: área de 
atuação. Engº Márcio tentará uma reunião com DNPM para esclarecimentos.  

A reunião encerrou-se as 16h 20min. 


