
 Ata da 97a Reunião da CRSM  

1- Data: 04/09/2009 2- Horário: 09h00 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti.  

5 – Participantes: 

Nome Empresas 
1. Felix Sávio Michel 
2. Cléber José Baldoni Gomes 
3. Gabriela Consoni 
4. Ronaldo Gomes Silveira 
5. Gilvanio Espindola 
6. Gustavo Luciano 
7. Nilson de Souza Barzan 
8. Francisco Ramos 
9. Antônio Cezar Stairk 
10. Valdemar Mendes 
11. Rodrigo dos Santos 
12. Paulo Afonso Baran 
13. Marlúcio Dias de Souza 
14. Dario Valiati 
15. Dario Moraes de Almeida 
16. Nereu Heidrich 
17. Guilherme de Bom Búrigo 
18. Giovani de Souza 
19. Joice Quadros 
20. Jussara Gonçalves da Silveira 
 

Carbonífera Belluno 
SIECESC 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
Indústria Carbonífera Rio Deserto 
ACATEMI 
Carbonífera Catarinense 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
DELUPO 
Drager 
IFSC 
DNPM 
MPF 
DNPM 
DNPM 
Carbonífera Criciúma S/A 
Cooperminas 
SIECESC 
SATC 

Pauta da Reunião: I- Apresentação do SESI - (referente a cursos de CIPA e SST); II Conclusão do 
acidente de trabalho na Carbonífera Criciúma; III– Encaminhamentos do Seminário CIPAMIN e IV - 
Informes (i. Pneumoconiose, ii. Máscaras de fuga, iii. Camaras de refúgio, iv. Exposibram/2009 e v. 
Instalação de geradores). 
01. O Senhor Cléber José Baldoni Gomes, Secretário Executivo desta comissão, abre a reunião 
dando boas vindas a todos. Instantes seguintes é dada a palavra para a Subgerente Regional do 
SESI/SC, Sra. Marilene Rodrigues Nunes. 
 
02. É tratado o assunto de pauta: “Apresentação do SESI”. A Sra. Marilene Nunes inicia a 
apresentação discursando sobre o Modelo SESI de sustentabilidade, utilizado como ferramenta de 
diagnóstico, a fim de avaliar os indicadores de sustentabilidade e qualidade de vida no trabalho, 
através da analise da cultura organizacional, gestão de pessoas, educação, segurança, saúde e 
desenvolvimento sócio ambiental. O SESI atua na parte de orientação e encaminhamento de um 
questionário sobre qualidade de vida e satisfação dos colaboradores para a empresa, que faz a 
aplicação do mesmo. Após, faz o levantamento dos dados e elabora um relatório, que poderá servir 
no auxilio da gestão da qualidade de vida dos trabalhadores. As empresas interessadas deverão 
encaminhar um e-mail ao SESI, que entrará em contato para a implantação gratuita deste serviço. 
Em seguida, falou sobre a Educação de jovens e adultos, que consiste na disponibilização de 
educação com uma carga horária reduzida, para pessoas que não fizeram ou não concluíram o 
ensino fundamental ou médio. As metodologias utilizadas são o modularizado e o telecurso. Os 
horários e espaço para a realização das aulas são escolhidos pela empresa. Mencionou ainda, que o 
SESI também monta gratuitamente um laboratório de inclusão digital. Posteriormente, a Sra. 
Alessandra toma a palavra para falar sobre o programa de saúde e segurança. Para participar, a 
empresa deverá preencher um cadastro no site do SESI, a fim de receber gratuitamente o material 
educativo, que consiste em cartilhas sobre saúde e segurança do trabalho no primeiro emprego e 
em geral, além de cartilhas para o setor administrativo, DVDs e baralhos educativos. Em seguida, 
foi ressaltado que somente as indústrias poderão receber este material. Também informou que a 
partir de agosto de 2009, o SESI realizará cursos de CIPA para as empresas. Há dois cursos 
programados para este ano, que serão realizados no período de 21 a 25/09/2009 e 09 a 
13/11/2009. Caso haja alguma comissão que está sendo eleita e queira participar é só entrar em 
contato com o SESI. É fornecido certificado do curso aos participantes que tiverem 100% de 
freqüência. Por fim, falou sobre as vantagens do convênio médico com o SESI. 
 
03. Finalizada a apresentação do SESI, é feito o comunicado sobre a ausência dos seguintes 
membros da CRSM, Sr. Genoir José dos Santos, Sr. Valdemar Mariot e Sr. Leonor Rampinelli, pois 
estão visitando a Carbonífera Cambuí. Neste momento, o Sr. Cléber Gomes também informou que o 
Sr. Roberto Cláudio Lodetti não poderá participar da reunião, pois foi chamado para uma 



fiscalização. No entanto, encaminhou os assuntos que gostaria que fossem abordados. Em seguida 
leu a pauta da reunião, questionando se alguém gostaria de incluir outros itens na pauta. Não 
havendo sugestões, foi prosseguida a reunião. 
 
04. O Engenheiro Cléber Gomes faz a leitura da ata da 96ª Reunião da CRSM. Nesta ocasião foi 
definido que seriam feitos alguns ajustes na parte de ortografia para melhorar o entendimento, 
assim como a alteração no item 06, condizente ao acidente na Carbonífera Criciúma, onde será 
informado que quem estimou o peso da pedra foi o Sr. Roberto Lodetti, e no item 07, com relação 
ao acidente da Carbonífera Metropolitana, onde é preciso melhorar a explicação. Sendo assim, a 
96ª ata será lida novamente na próxima reunião da CRSM. Feitas estas alterações a ata estaria 
aprovada. 
 
05. Após, o Sr. Cléber Gomes lembrou sobre o vencimento do prazo referente à entrega das CAT’s. 
Neste momento, a Srta. Jussara da Silveira informou que as únicas empresas que não entregaram 
as CAT’s foram: A Carbonífera Metropolitana, Gabriella Mineração, Carbonífera Siderópolis e 
Comin. 
 
06. Seguidamente, o Sr. Cléber Gomes informou aos presentes que a Sra. Denise Aparecida da 
Rosa, que acompanhava e auxiliava esta comissão assumiu outro cargo na SATC, sendo assim, a 
Srta. Jussara da Silveira a substituiria nesta função. 
 
07. Logo, o Sr. Francisco Ramos comunicou sobre dois acidentes na Carbonífera Metropolitana, 
ocorridos no dia 03/09/2009, um na Mina Mel e outro na Mina Fontanella. Na Mina Mel, uma 
pedra do teto caiu sobre mão de um eletricista, o que provocou um corte profundo com rompimento 
de tendão. Na Mina Fontanella, caiu uma pedra grande na perna de um ajudante de teto, também 
havendo rompimento de tendão. 
  
08. O Engenheiro Cléber Gomes, retoma pauta da reunião, falando sobre o item “Conclusão do 
Acidente de Trabalho na Carbonífera Criciúma/SC”, onde descreve os assuntos que o Sr. Roberto 
Cláudio Lodetti gostaria que fossem abordados, ou seja, se houve continuidade da investigação do 
acidente, se foram feitas entrevistas com outros funcionários, se ocorreu algum fato novo quanto 
aos motivos do trabalhador estar naquele local e onde estavam as testemunhas no momento do 
acidente e o que cada um fazia. É dada a palavra para o Sr. Guilherme de Bom Búrigo, que falou 
que não foi entrevistado nenhum outro trabalhador, pois as pessoas foram ouvidas na última 
reunião extraordinária da CIPA, onde estavam os mais próximos do local onde ocorreu o acidente. 
Disse ainda, que o detonador estava próximo do acidentado, porém não viu o acidente. O bombeiro 
entrou na galeria para verificar a necessidade de instalação de uma bomba, porém a quantidade de 
água não justificava a entrada do trabalhador. O vitimado avançou além da primeira linha de 
parafuso, que é uma galeria que havia sido detonada e limpa, onde seria feito o transporte de 
material, porém ainda não havia sido escorada. Sendo assim, houve um desprendimento de uma 
pedra relativamente grande, que atingiu o funcionário pelas costas. O detonador estava com a 
“espaceta” verificando o furo do local onde não tinha sido detonado e conseqüentemente não tinha 
avançamento naquela lateral. O Sr. Cléber disse que por traz desse acidente há uma questão 
importante, que talvez o treinamento não esteja atingindo os colaboradores. Também questionou a 
atuação do detonador neste caso. O Sr. Francisco Ramos falou que a comissão deve tomar medidas 
que verticalizem a segurança nas minas, começando pela direção das empresas ou a situação não 
irá mudar. Relatou também, que é comum receber reclamações de encarregados das minas. Após, 
foi iniciada um debate sobre a consciência da direção, engenheiros, encarregados e trabalhadores 
quanto à segurança na mineração. Em seguida, o Sr. Marlúcio Dias de Souza, do DNPM, 
questionou às mudanças ocorridas após o acontecimento do acidente, relatadas posteriormente 
pelo Sr. Guilherme Búrigo. Logo, foi iniciada uma discussão referente à suspensão ou demissão dos 
funcionários que desrespeitassem a questão da segurança. Após, o Sr. Francisco Ramos sugeriu 
que as atas de CIPAS fossem trazidas para esta comissão, para verificação do que esta acontecendo 
nas minas e para a tomada de providencias. Foi dada a palavra para a Assessora de Imprensa do 
SIECESC, Sra. Joice Quadros, que informou que em razão do grande número de acidentes na 
mineração e a imagem do setor com relação a este fato, o SIECESC a encaminhou para um curso 
de gestão de crise, com objetivo de preparo para informar a sociedade quando acontecesse uma 
crise de imagem. Disse que, é preciso implantar no setor de mineração um grupo que coordene a 
gestão integrada da segurança e que não adianta só punir o trabalhador, mas motivá-lo a cuidar da 
sua própria segurança. O Sr. Cléber Gomes disse que para a implantação de um programa de 
gestão da segurança a direção das empresas tem que estar interessadas, por isso é necessário que 
seja falado com a direção do SIECESC, para que esta entre em contato com a direção das 
empresas, informando sobre os benefícios quanto à participação do programa de gestão, como a 
participação no Programa MinerAção, do IBRAM. Neste sentido, será encaminhado um documento 
a partir deste assunto, relatando o grande número de acidentes e a relevância de um programa de 



gestão da segurança, que será enviado ao SIECESC. Destacou que no dia 08/09/09, participará de 
uma reunião juntamente com a Sra. Joice Quadros e o Sr. Fernando Zancan, onde tal questão será 
discutida. 
 
09. Seguidamente, o Engenheiro Cléber Gomes deu início ao próximo item da pauta, 
“Encaminhamentos do Seminário CIPAMIN”. Relembrou que o evento teve que ser interrompido por 
motivos de precaução da gripe H1N1. Sugeriu que o seminário fosse retomado para o cumprimento 
das horas faltantes. Nesta ocasião, o Sr. Cléber sugeriu que fosse convidado o Sr. Mario Parreiras 
para ministrar uma palestra. Para a continuidade do seminário será necessário primeiramente 
reservar um auditório para segunda quinzena de outubro ou primeira quinzena de novembro, após  
é preciso manter contato com o Sr. Mario Parreiras, convidando-o a ministrar uma palestra. O Sr. 
Dario de Almeida ficou responsável de fazer este contato, para que posteriormente sejam feitos os 
convites aos demais palestrantes. 
 
10. Instantes seguintes, o Sr. Cleber Gomes faz os informes: i. Pneumoconiose: foi encaminhada  
para as empresas, uma lista com a relação dos trabalhadores que precisavam fazer os exames e as 
empresas já enviaram os funcionários. Os exames estão em posse do Dr. Albino Jose de Souza 
Filho, que se comprometeu em enviar a lista com a relação dos funcionários que os realizaram e os  
seus respectivos resultados. ii. Mascaras de fuga: foi feita solicitação de orçamento referente a 
compra das mascaras no mercado interno e através de importação direta. O GT Engenheiros de 
Segurança fez uma reunião no dia 28/08/09, para avaliação dos modelos de mascaras da MSA, 
Drager, Máscara Chinesa e da CSE, onde foram levantados os custos, dados de entrega e 
especificações técnicas para o fornecimento de 340 máscaras.  Informou ainda, que o orçamento 
para a compra das mascaras já foi repassado às empresas. Sugeriu também, que fossem 
contactados os fornecedores para a programação de um teste destes equipamentos. Em seguida, 
relatou que em Julho deste ano fez uma viagem aos Estados Unidos, onde visitou algumas minas 
de carvão e que trouxe bons exemplos de saúde e segurança, disponibilizando o relatório de sua 
viagem a todos aqueles que estiverem interessados. Mencionou ainda, que em uma das minas teve 
a oportunidade de conhecer uma câmara de refugio, mas que a sensação dentro da câmara é 
desagradável, levantando questionamentos sobre a eficácia da mesma. iii. Câmaras de refugio: O 
Sr. Giovani de Souza disse que o GT Engenheiro de segurança fez todo um estudo quanto à 
implantação de câmaras de refúgio, mas tendo em vista a ausência do Sr. Daniel Wasniewski, a 
apresentação deste trabalho não poderá ser feita, pois o material da apresentação está com ele. iv. 
Exposibram/ 2009: O Sr. Cleber Gomes informou que no período de 21 a 24/09/09, será realizado 
13° Congresso Brasileiro de Mineração, em paralelo com a Exposibram. Neste evento, haverão 
informações pertinentes a saúde e segurança na mineração e seria válida a presença daqueles que 
tiverem interesse. v. Instalação de geradores: O Sr. Marlúcio Dias de Souza questionou quanto 
instalação dos geradores nas minas, sendo assim informado: Empresas que adquiriram o gerador 
mas ainda não o instalaram - Cooperminas, Carbonífera Catarinense,  Carbonífera Belluno – Mina 
Cantão. Empresas que já instalaram os geradores: Carbonífera Criciúma, Carbonífera Rio Deserto, 
Carbonífera Belluno - Mina Morozini e Carbonífera Metropolitana. Quanto às demais, não se tem 
informação. 
 
Sem mais questões a serem tratadas, a presente reunião foi encerrada as 12h00min da data 
corrente. 
 

 


