
 Ata da 96 Reunião da CRSM  

1- Data: 03/07/2009 2- Horário: 09h00 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti.  

5 – Participantes: 

Nome Empresas 

1.Vanderlei Mendes 
2.Valdemar Mariot 
3.Gabriela C. Consoni 
4.Genoir José dos Santos 
5.Giovani de Souza 
6.Amélio Colombo 
7.Fernando Gambin 
8.Cristina M. G. Dalmolin 
9.Félix Sávio Michels 
10.Gustavo Luciano 
11.Ivair Maffioletti 
12.Antônio Costa 
13.Francisco Vilmar Ramos 
14.Otaviano Clarindo da Silva 
15.Roberto Claúdio Lodetti 
16.Cleber Gomes 
17.Pedro Bosse Neto 
18.Denise Aparecida da Rosa 
19.Daniel Wasnievski da Silva 
20.Guilherme de Bom Búrigo 
21.Ronaldo Gomes Silveira 
22. Sérgio Rodrigo Spillere dos Santos 
23. Marlúcio Dias  
24. Paulo Afonso Baran 
25. Edy Wilson Biava Teixeira 
26. Arilto Alves Valente 
27.Gerson Ribeiro de Souza Júnior 
28. Cirlézia de Q. da Silva 
29. Cristina Nora Batista 
30.Darcioni Gomes 
31.Nilson de Souza Barzan 
32. Fernando Valentim 
34.Leonor José Rampinelli 
35. Gilvânio Amandio Espíndola 
36. Valdir Costa 
 
 
 

Delupo 
Sindicato de Lauro Muller 

ICRDL 
STIECST 

Cooperminas 
Cia. Catarinense 

Nitroquímica 
DNPM 

Gabriela Mineração 
Carbonífera Belluno 
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Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
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Carbonífera Metropolitana S/A 

Carbonífera Criciúma S/A 
ICRDL 

DRAGER SAFETY BRASIL 
DNPM 

                                       IF/SC 
Carbonífera Criciúma S/A 

Cooperminas 
Carbonífera Catarinense 

CEREST 
CEREST 

Carbonífera Metropolitana 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Sindicato dos Mineiros de Criciúma 

Sindicato dos Mineiros de Lauro Muller 
ACATEMI 

Carbonífera Catarinense 
 

Pauta da Reunião: I- IX Seminário CIPAMIN 2009 – (Lançamento Oficial); II- Informes sobre: a)- 
Projeto Pneumoconiose (andamento das consultas); b)- Aquisição das Máscaras de Fuga; III– 
Assuntos Gerais. 

01. O Senhor Roberto Cláudio Lodetti, coordenador desta comissão, abre a reunião dando boas 
vindas a todos. Instantes seguintes realiza a leitura da ata do dia 05/06/2009, sendo a aprovada 
com pequenas alterações na forma. Dá-se seguimento a pauta da reunião.  
 
02. É tratado o primeiro assunto de pauta: “IX Seminário Cipamin (Lançamento Oficial)”. É dada a 
palavra ao Senhor Roberto Cláudio Lodetti, que informa que o folder do Seminário ainda está em 



fase de confecção em virtude do cancelamento de dois palestrantes, sendo o Senhor Mário Parreiras 
e Sra. Adriana Nunes Borges. A comissão está mantendo os contatos necessários para substituição 
e tão logo sejam confirmados os novos palestrantes, a confecção do folder restará conclusa. Que 
referente aos brindes para o evento, solicitou que a comissão organizadora encaminhe-os ao 
SIECESC com antecedência de vinte dias. Nada mais a tratar referente a este item, o coordenador 
da Comissão dá seguimento ao segundo item de pauta. 
 
03. Projeto Pneumoconiose. O coordenador da comissão, Senhor Roberto Cláudio Lodetti, repassa a 
palavra a Senhora Denise da Rosa, que informa o número de funcionários das empresas 
carboníferas que já realizaram os exames no consultório do Dr. Albino Jose de Souza Filho (médico 
pneumologista). É dada a palavra ao Senhor Genoir José dos Santos que ressalta a importância dos 
trabalhadores que atualmente se encontram aposentados em realizarem os exames. O coordenador 
da comissão, Senhor Roberto Cláudio Lodetti informa que o próximo passo é aguardar a finalização 
dos exames e posteriormente a análise do Dr. Albino, e que este assunto será retomado na próxima 
reunião da CRSM.  
 
04. Minutos seguintes, é tratado o próximo assunto: Aquisição das Máscaras de Fuga. É dada a 
palavra ao Engenheiro Cleber Gomes que informa que no dia 26/06/2009 às 08h30, ocorreu uma 
reunião do GT Segurança, e dentro do cumprimento de pauta foi elaborado uma avaliação técnica, 
referente às máscaras de fuga da marca Savox (empresa MSA) e Oxyboks (empresa Drager). Que 
posteriormente, receberam a especificação de uma máscara chinesa (aquela adquirida pelas 
empresas Rio Deserto Ltda) e também receberam uma proposta da empresa PROELETRO 
(representante da máscara chinesa no Brasil). Informa que o equipamento possui CA e que já 
houve aquisição de uma empresa no estado de Minas Gerais. O Engenheiro Cleber Gomes deixou 
claro que, até a semana passada a questão era eminentemente técnica. Que conversou com o 
presidente do SIECESC e o informou que havia intenção de algumas empresas fazerem uma 
aquisição conjunta através deste Sindicato. Comunicou aos demais que o Secretário Executivo do 
SIECESC e Presidente da ABCM, Senhor Fernando Luiz Zancan, está em viagem aos Estados 
Unidos e que lá manterá contato direto com a empresa no objetivo de ser realizada uma importação 
direta.  Esgotada a pauta preliminar é dado encaminhamento aos demais assuntos a serem 
discutidos na reunião. 
 
05. Acidente de trabalho ocorrido na Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. O coordenador da 
comissão informa que o jurídico das empresas Rio Deserto, através de seus sócios-administradores, 
informaram que estariam contratando no mês de julho, um profissional devidamente qualificado 
para realizar a perícia técnica, no objetivo de esclarecer o acidente de trabalho ocorrido. Que a 
perícia foi realizada no dia 01/07/2009, pelo Engenheiro Paulo Afonso Baran. Estando o 
Engenheiro presente nesta reunião, o Senhor Roberto Lodetti lhe passa a palavra e o mesmo relata 
o seguinte: “Que eletricamente não tinha qualquer problema, a situação estava perfeita, porém, 
ergonomicamente a situação gerava algumas falhas, e uma delas seria a posição em que o comando 
da máquina se encontrava para ser manuseada pelo trabalhador. Que maiores informações serão 
verificadas após a conclusão do relatório (perícia técnica)”. Neste instante é dada a palavra ao 
Senhor Roberto Claúdio Lodetti que informa que segundo sua conclusão, o trabalhador acabou 
acidentalmente acionando o botão errado da máquina (minerador contínuo). É dada a palavra a 
Técnica em Segurança da Indústria Carbonífera Rio Deserto, Sra. Gabriela Consoni que relata que 
os trabalhadores possuem treinamento adequado. Que são designados trabalhadores com maior 
experiência e tempo de serviço na empresa para manusearem os mineradores contínuos. O senhor 
Roberto Cláudio Lodetti, entende concluso o assunto referente ao acidente de trabalho ocorrido na 
Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. Dá seguimento ao próximo item de pauta. 
 
 
06. Acidente de trabalho ocorrido na Carbonífera Criciúma S/A. É dada a palavra ao representante 
da empresa, Engenheiro Guilherme de Bom Búrigo, que relata o acidente de trabalho ocorrido na 
Carbonífera Criciúma S/A, que infelizmente acabou vitimando um trabalhador. Em seguida, o Sr. 
Roberto Cláudio Lodetti informa que o acidente ocorreu na frente da galeria que fica na entrada 
principal do conjunto, com desprendimento de bloco, uma pedra de aproximadamente 250 quilos, 
forma quadrada de 80/80 cm. Que a frente ainda não estava escorada, devido ao ciclo de produção 
e o trabalhador acabou avançando a última linha de parafuso e uma pedra acabou desprendendo e 
atingindo o tórax (costas) do trabalhador vindo a óbito. O Engenheiro Cleber Gomes informa que 



em razão de uma reunião a qual participou o dia todo, acabou sendo comunicado apenas no final 
da tarde e que chegou à empresa por volta das 19h30, não podendo mais baixar a mina. Perguntou 
ao Engenheiro Guilherme se foi realizado algum croqui e/ou mapa. O Engenheiro Cleber sugere 
que se faça primeiramente um croqui e após uma apresentação de fotos. O Engenheiro Guilherme 
informa que o relatório da empresa está em fase de conclusão. Neste instante o coordenador da 
comissão toma a palavra e realiza um esboço explicando aos membros presentes como o acidente 
de trabalho procedeu. Após explanação, foi o assunto foi discutido entre os membros presentes, 
surgindo possíveis questionamentos. O Engenheiro Cleber Gomes, faz um breve relato dos 
acidentes de trabalho ocorridos desde 2008 para cá, e em seguida faz uma ênfase ao fator humano, 
no tocante a forma de como os trabalhadores estão absorvendo os treinamentos e procedimentos 
adequados. É dada a palavra ao Senhor Roberto Cláudio Lodetti que relata a importância do efetivo 
controle de segurança nas frentes de trabalho. Que os encarregados têm o dever de saber o que 
ocorre no seu setor com seus trabalhadores, pois é sua atribuição fiscalizar. Que não adianta 
termos legislação pertinente, se nas frentes de trabalho não são respeitados as normas básicas de 
segurança. Dá seguimento ao próximo assunto de pauta. 
 
07. Acidente de trabalho ocorrido na Carbonífera Metropolitana S/A. É dada a palavra ao 
representante da empresa, Engenheiro Daniel Wasnievski, que faz um relato sobre o acidente 
ocorrido com um funcionário de sua empresa. Disse que o colaborador estava fazendo um teste no 
sensor de fuga com da máquina, gerando uma tensão extra na carcaça para ver se o equipamento 
dava fuga no RPV e se ele estava funcionando, quando ocorreu o arco voltaico. Instantes seguintes 
foi feita uma breve apresentação das fotos do acidente relatado pelo Sr. Daniel Wasniewski. 
Informou ainda, sobre um segundo acidente ocorrido com um jipe. Alguns funcionários estavam 
subindo a mina com o veículo, quando ocorreu uma falha. O motorista freou, mas o freio não 
funcionou, fazendo com que o jipe voltasse aproximadamente 15 metros, o que provocou um 
acidente com os quatro funcionários a bordo, felizmente sem maiores proporções.  Atualmente, 
ambos os acidentes se encontram em fase de investigação, sendo necessária aguardar a conclusão 
da perícia técnica. Aproveita a oportunidade e apresenta o novo funcionário contratado pela 
Carbonífera Metropolitana S/A, engenheiro eletricista Darcioni Gomes, para tratar assuntos 
referentes à parte elétrica. Neste sentido, o senhor Roberto Claúdio Lodetti, dá por encerrado este 
item de pauta. 
 
08. Em seguida, pergunta aos demais se há mais algum assunto a tratar. Sem questionamentos, o 
coordenador agradece a presença de todos e a reunião foi encerrada às 12h30. 

 


