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Certificação

PÁGINA 3

Pelo 7º ano consecutivo, as Empresas Rio 
Deserto são condecoradas com Certificado 
de Responsabilidade Social, da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (ALESC).

SIPAT/MIN 2017

PÁGINA 6

Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho na Mineração 
(SIPAT/MIN 2017) aconteceu de 20 a 24 
de novembro. Temas como meio 
ambiente, saúde e segurança ganharam 
destaque.

V PIQ

PÁGINA 4

Equipes vencedoras do V PIQ 
(Programa de Inovação e 
Qualidade) foram conhecidas e 
premiadas. O valor total de 
premiações aos colaboradores 
chegou a R$ 25 mil. 

Solidariedade

PÁGINA 8

Para marcar o Dia Nacional 
do Doador Voluntário de 
Sangue, colaboradores 
participam de campanha do 
Hemosc de Criciúma. 

Feliz 
Ano

Novo!

Feliz 
Ano

Novo!



HOMENAGEM
Empresas Rio Deserto são homenageadas em inauguração 
de Centro Multiuso do Bairro da Juventude

MODERNIZAÇÃO LEIS TRABALHISTAS
Colaboradores das Empresas 
Rio Deserto recebem orientações 
sobre mudanças nas Leis Trabalhistas

 Os administradores das Empresas Rio Deserto, Valcir 
José Zanette e João Gabriel Pagnan Zanette, receberam uma 
placa de agradecimento do Bairro da Juventude, denominada 
João Zanette (in memoriam), no dia 21 de novembro, durante a 
cerimônia de inauguração do Centro Multiuso 'Angela Elda 
Venditti'. O evento foi acompanhado por lideranças políticas, 
empresariais e parceiros da instituição. Todos os apoiadores que 
contribuíram com a obra receberam placas de reconhecimento 
da instituição.

Centro Multiuso 'Angela Elda Venditti’

 Com área de 3.156 m², o Centro Multiuso 'Angela Elda 
Venditti' começou a ser construído em 2014 e custou aproxima-
damente R$ 2,2 milhões. Do valor investido, R$ 920 mil foram 
recursos enviados pelo Governo do Estado, e o restante foi 
arrecadado através de doações de pessoas físicas e empresas. O 
local conta com uma quadra polivalente e 13 salas que serão 
utilizadas para as oficinas culturais e esportivas. O nome do 
centro é uma homenagem a italiana Angela Elda Venditti, já 
falecida, que foi uma benfeitora da instituição. Atualmente, o 
Bairro da Juventude atende 1,5 mil crianças e adolescentes da 
cidade de Criciúma.

 Os colaboradores das Empresas Rio Deserto 
receberam orientações sobre a modernização das Leis 
Trabalhistas, que entrou em vigor no dia 11 de novembro. A 
ação foi desenvolvida pelo Departamento de Recursos 
Humanos, representado pela coordenadora Jaci Baggio 
Vieira, e pelo Departamento Jurídico, com a advogada 
Simone Quadros Guidi Rodrigues.
 A iniciativa levou em conta a importância da 
orientação e esclarecimento junto aos colaboradores quanto 
às alterações da lei. “A reforma trabalhista não veio para tirar 
direito de ninguém. Assim, a intenção é tranquilizar os 
colaboradores, explicando os principais pontos da mudança”, 
ressalta a advogada Simone. Além do esclarecimento, os 
colaboradores também receberam um folder, elaborado por 
s indicatos patronais ,  RH e Câmara de Relações 
Institucionais/Associação Empresarial de Criciúma (ACIC).

 Vamos chegando em 2018 com muito entusiasmo e 
vigor para fazer um grande ano, repleto de conquistas. Em 2017, 
várias ações continuaram sendo desenvolvidas pela Família Rio 
Deserto, tanto junto aos colaboradores quanto à sociedade, 
novos projetos foram colocados em prática, premiações foram 
recebidas... Quanta coisa aconteceu! Juntos, vivemos importan-
tes momentos! Sabemos que novas demandas estão por vir e 
com elas também virão novos desafios, mas estamos prepara-
dos para enfrentar.
 Desejamos aos colaboradores e suas famílias um Natal 
repleto de luz, paz, amor e saúde. Que vocês possam desfrutar 
deste momento de reflexão ao lado das pessoas mais importan-
tes de suas vidas. Que 2018 seja um ano ainda melhor, com 
novidades, desafios, trabalho e esperança. Que possamos 
sempre cumprir nossos objetivos com respeito ao próximo, 
atenção e muito esmero.

A todos, boas festas!
 
Heitor Agenor Zanette
Giovanni Pagnan Zanette
Valcir José Zanette
João Gabriel Pagnan Zanette

Administradores Empresas Rio Deserto



 Pelo 7º ano consecutivo, as Empresas Rio Deserto 
foram condecoradas com a Certificação de Responsabilidade 
Social de Santa Catarina. A solenidade de entrega do título 
aconteceu no dia 4 de dezembro, durante sessão especial 
realizada no Plenário Deputado Osni Régis, na Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Ao 
todo, 60 empresas e organizações catarinenses foram reconhe-
cidas pelas práticas e ações de cunho social e ambiental 
desenvolvidas no Estado. No evento, as Empresas Rio Deserto 
foram representadas por um dos administradores, João Gabriel 
Pagnan Zanette.
 A vice-presidente da Comissão Mista de Certificação 
de Responsabilidade Social, Raquel Souto, explica que para a 
conquista da Certificação de Responsabilidade Social, foi 
avaliado o balanço social das organizações. “É perceptível que 
as entidades e empresas têm se aperfeiçoado e começaram a 
trazer aquilo que é de fato importante em um balanço social. A 
evolução é aparente, sendo que as organizações têm se 
dedicado e incluído a responsabilidade social na gestão dos 
negócios”, destaca.
 Um dos administradores das Empresas Rio Deserto, 
Va lc i r  José  Zanet te ,  afirma que a  Cer t ificação de 

CERTIFICAÇÃO
Empresas Rio Deserto recebe Certificação de Responsabilidade Social 
pelo 7º ano consecutivo

Responsabilidade Social vem para coroar as ações promovidas 
pela empresa. “Estamos cada vez mais motivados para a 
continuidade de nossos trabalhos em favor das ações de 
interesse coletivo, tais como saúde e segurança, boas condições 
de trabalho, meio ambiente e educação, com envolvimento e 
participação de todos, para que tenhamos uma vida melhor”, 
sublinha.

 A Certificação

 A Certificação de Responsabilidade Social é promovida 
anualmente pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 
conjunto com outras 12 instituições e órgãos públicos, sendo 
instituída por lei estadual para valorizar empresas privadas, 
empresas públicas e organizações que tenham a responsabili-
dade socioambiental incluída em suas políticas de gestão. Na 7ª 
edição, 100 organizações tiveram a inscrição homologada no 
certame e 60 cumpriram os requisitos para a certificação.
 Além do certificado, também foi concedido Troféu de 
Responsabilidade Social – Destaque SC a quatro empresas e 
duas organizações da sociedade civil que obtiveram as melhores 
pontuações na avaliação dos balanços sociais e projetos 
desenvolvidos. Os processos das organizações inscritas foram 
julgados pelos representantes de entidades e órgãos públicos 
que compõem a Comissão Mista de Cert ificação de 
Responsabilidade Social: ALESC – Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina; CONEDE/SC – Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência; CRC/SC – Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catarina; FACISC – 
Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina; 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente; FECAM – Federação 
Catarinense dos Municípios; FECOMÉRCIO – Federação do 
Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Santa 
Catarina; FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina; ICOM – Instituto Comunitário Grande Florianópolis; 
OAB/SC – Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina; 
OCESC – Organização das Cooperativas do Estado de Santa 
Catarina; OSSJ – Observatório Social de São José; SEBRAE/SC – 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Santa Catarina.

PADROEIRA
Colaboradores das Empresas Rio Deserto celebram Dia de Santa Bárbara

 Colaboradores das Empresas Rio Deserto participaram 
das homenagens ao Dia de Santa Bárbara, padroeira dos 
mineiros, no início de dezembro. Para comemorar a data, 
procissões saíram da Unidade de Extração Cruz de Malta, em 
Treviso, em direção às capelas onde foram realizadas as 

celebrações religiosas.
 Os mineiros representaram as Empresas Rio Deserto na 
festa de Santa Bárbara da comunidade de Rio Fiorita, em 
Siderópolis, bem como nas festas realizadas nos municípios de 
Treviso (centro) e Lauro Müller (comunidade de Barro Branco).



 Foram conhecidas e premiadas, no dia 25 de novembro, 
as equipes vencedoras do V PIQ – Programa de Inovação e 
Qualidade das Empresas Rio Deserto. Ao todo, dez equipes 
finalistas apresentaram os trabalhos. As equipes vencedoras de 
cada uma das quatro categorias receberam o valor de R$ 5 mil, 
as equipes vice-campeãs receberam o valor de R$ 1 mil, e as 
equipes que ficaram em terceiro e quarto lugar na Categoria 1 
receberam o valor de R$ 500. O evento aconteceu no auditório 
Jayme Zanatta, da Associação Empresarial de Criciúma – ACIC, 
das 8 às 13 horas, e também marcou o encerramento da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mineração 
(SIPAT/MIN 2017).
 Nas apresentações, destaque para vídeos, maquetes, 
paródias e outras ideias criativas. No júri estava a coordenadora 
da área de inovação e gestão do IEL/SC – Cristiane Iata, a 
consultora da Talento Consultoria e Capacitação Empresarial – 
Geani Vieira dos Santos, o coordenador de utilidades e meio 
ambiente da Engie Brasil Energia SA – Fábio Silveira Costa, o 

INOVAÇÃO E QUALIDADE
As Empresas Rio Deserto entregam R$ 25 mil aos colaboradores
durante premiação do PIQ 2017

engenheiro de minas e assessor técnico do Siecesc – Márcio 
Zanus, e o engenheiro mecânico da Metalfor Metalúrgica e 
Serviços – Paulo Henrique Mafioleti. O evento foi acompanhado 
por mais de 500 pessoas, entre diretores, superintendentes, 
gerentes, colaboradores e familiares.
 Durante o V PIQ – Programa de Inovação e Qualidade 
das Empresas Rio Deserto, também foram sorteados vários 
brindes, dentre eles quatro bicicletas. O título de melhor torcida, 
por sua vez, foi entregue ao Escritório Central.
 O objetivo do Programa de Inovação e Qualidade (PIQ) é 
incentivar os profissionais a propor soluções e melhorias aos 
processos das Empresas Rio Deserto, tendo como foco seguran-
ça, qualidade, inovação, meio ambiente, educação, redução de 
custos e de desperdícios, entre outros. Em 2016/2017, foram 
implantados 139 projetos, sendo 73 concluídos e avaliados. Esta 
V edição do Programa de Inovação e Qualidade contou com a 
participação de 48 equipes, totalizando 236 colaboradores, o 
que representa 41% do quadro efetivo da empresa.



Conheça os vencedores!

CATEGORIA 1
Redução de custos, desperdícios, produtividade,

inovação/criatividade e qualidade (produto/processos)

1º Lugar: Equipe Fênix
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Mina Cento e Um

Projeto: Adaptação de mangueiras no suspiro 
do tanque minerador contínuo

2º Lugar: Equipe Manutenção da Tafona
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Mina Cruz de Malta

Projeto: Calha de projeção do rejeito

3º Lugar: Equipe Galos da Madrugada
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Mina Cento e Um

Projeto: Reaproveitamento do eixo fusível 
do minerador contínuo

4º Lugar: Equipe Homens de Ferro
Representando a Indústria Carbonífera 

Rio Deserto Ltda. – Unidade II
Projeto: Ensacadeira para o Filter Plus

CATEGORIA 2
Segurança, saúde, ambiente de trabalho 

e ações trabalhistas

1º Lugar: Equipe Manutenção da Tafona
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Mina Cruz de Malta

Projeto: Proteção do Eixo Excêntrico

2º Lugar: Equipe Trabalhar para Evoluir
Representando a Indústria Carbonífera 

Rio Deserto Ltda. – Metalúrgica
Projeto: Mordente para desmonte de mangueiras

montadas nos equipamentos

CATEGORIA 3
Meio ambiente, reutilização/reaproveitamento, 

reciclagem e recuperação

1º Lugar: Equipe Os Filhos da Rio Deserto
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Mina Cento e Um

Projeto: Utilização do pó da P2

2º Lugar: Equipe Sinergia
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Divisão Laboratório

Projeto: Utilização racional da água

CATEGORIA 4
Educação, comunidade, recursos humanos,

responsabilidade social, marketing, comunidade,
 logística e tecnologia de informação

1º Lugar: Equipe Sinergia
Representando a Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Divisão Laboratório

Projeto: Conhecer para Entender

2º Lugar: Equipe ValoRHumano
Representando a Indústria Carbonífera 

Rio Deserto Ltda. – Escritório Central
Projeto: ValoRHumano



 “Inovação e Segurança” foi o tema da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mineração – 
SIPAT/MIN 2017, realizada de 20 a 24 de novembro nas 
Empresas Rio Deserto. No evento, destaque para os temas meio 
ambiente, saúde e segurança, sendo abordados assuntos como 
conscientização ambiental, organização, valorização do 
trabalho, saúde mental e estilo de vida saudável, ginástica 
laboral e benefícios no ambiente de trabalho, saúde do homem, 
análise de risco e, por fim, motivação para o trabalho seguro.
 O engenheiro e coordenador de segurança do trabalho 
das Empresas Rio Deserto, Jonathann Nogueira Hoffmann, 
destaca que a segurança participativa impulsiona os colabora-
dores a gerar ações em benefício próprio e aos colegas, 
diminuindo as lesões por acidentes de trabalho. “Os resultados 
demonstram que nos últimos quatro anos, as Empresas Rio 
Deserto alcançaram uma redução de 45% em dias de afasta-
mento de trabalho, sendo fruto das ações implantadas pela 
empresa e colaboradores”, sublinha.

Conscientização e bem-estar

 Entre os temas abordados na SIPAT/MIN 2017, desta-
que para a análise de risco. O técnico em segurança do trabalho, 
Gian Sehenen Garcia, destaca que os colaboradores precisam 
estar atentos ao ambiente de trabalho, bem como às possibili-
dades de acidente. “O intuito da análise de risco é lembrar da 
avaliação da atividade, como ela está sendo feita e se é a forma 
mais segura. É necessário que os trabalhadores avaliem os 
riscos existentes e se previnam”, afirma.
 A ginástica laboral também ganhou destaque na 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na 
Mineração. “A atividade melhora as condições de vida, estimula 
os músculos, previne lesões, diminui dores de cabeça, e gera 
outros benefícios. O objetivo também é estimular os colabora-
dores a saírem do sedentarismo”, explica o coordenador de 
Enfermagem do Trabalho, Edivaldo Sobrinho Velho.

SIPAT/MIN 2017
Realizada a SIPAT/MIN 2017 das Empresas Rio Deserto

Novembro Azul

 A campanha Novembro Azul, voltada à prevenção do 
câncer de próstata, também foi destacada durante as atividades 
da SIPAT/MIN 2017, das Empresas Rio Deserto. Na oportunida-
de, profissionais do departamento médico esclareceram 
dúvidas sobre o assunto e transmitiram um vídeo informativo em 
todas as unidades. Os colaboradores com mais de 50 anos de 
idade ou que tenham casos da doença na família, podem contar 
com o apoio das Empresas Rio Deserto para o exame PSA.

PROJETO CAMINHOS & ESCOLHAS
Palestra "Planejamento de Carreira" contempla 2ª edição

 “Planejamento de Carreira” foi o tema de destaque em 
palestra da 2ª edição do Projeto Caminhos & Escolhas, das 
Empresas Rio Deserto. O projeto, composto por quatro encon-
tros, envolve colaboradores e familiares e tem o objetivo de 
contribuir na orientação profissional, permitindo aos participan-
tes conhecer as profissões e optar por uma escolha consciente e 
segura quanto à área de atuação.
 A 2ª edição do Projeto Caminhos & Escolhas teve início 
com uma entrevista individual. Em novembro, os participantes 
se reuniram para uma palestra. Na sequência responderam a 
atividades de autoconhecimento e perfil profissional. Depois, 
aconteceu a devolutiva dos encontros por meio de um laudo de 
orientação profissional entregue aos participantes abrangendo 
as áreas de carreira, profissões e autoconhecimento.
 A palestra “Planejamento de Carreira” foi realizada em 
parceria com o IEL/FIESC de Criciúma e ministrada pela 
psicóloga e analista de recrutamento e seleção, Rafaela de 

Souza Delfino. “Esta é uma oportunidade única que as Empresas 
Rio Deserto oferecem aos colaboradores e familiares. Pensar 
com calma e planejar a carreira de forma a fazer algo com que se 
identifique é fundamental”, sublinhou.



social
Concurso “Desenhando o Natal Rio Deserto”: crianças vencedoras 

refazem desenhos e são premiadas

 As seis crianças vencedoras do Concurso “Desenhan-
do o Natal Rio Deserto” 2017 participaram, junto com os pais, de 
um encontro na manhã do dia 28 de outubro, no Escritório 
Central das Empresas Rio Deserto. Na oportunidade, elas 
refizeram o desenho, comprovando a autoria da arte, receberam 
um certificado de participação e foram premiadas pela vitória. 
Os seis desenhos vencedores foram escolhidos por uma 

Conheça os vencedores:
Categoria 4 a 6 anos

Categoria 7 a 9 anos

Categoria 10 a 12 anos

Izabelly Demenck da Silva
Filha do Colaborador Edmilson 
Neves da Silva - Unidade Cruz de Malta

Filha do Colaborador Fabricio Damásio
Dutra - Unidade Metalúrgica

Alice Demétrio Dutra

Luiz Gabriel P Uggioni
Filho do Colaborador André Gustavo 

Piuccho - Unidade Cruz de Malta
Filha do Colaborador Fernando Schuch

Unidade Cruz de Malta

Layla Schuch

Maria Luiza Elias Pescador 
Filha do Colaborador Reginaldo Pescador
Unidade Metalúrgica

Filho do Colaborador Leonardo 
Stachowski Formanski - Unidade Mina101

Heitor Zanini Formanski

comissão julgadora e ilustram os cartões de fim de ano das 
Empresas Rio Deserto.
 A 4ª edição do Concurso “Desenhando o Natal Rio 
Deserto” teve o tema “Natal e Segurança”. Ao todo, foram 57 
desenhos inscritos, sendo escolhidos dois desenhos por cada 
categoria. Todas as crianças participantes do concurso recebe-
ram uma lembrança e certificados.



SOLIDARIEDADE
Colaboradores das Empresas Rio Deserto participam de campanha 
do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

 Colaboradores das Empresas Rio Deserto participa-
ram, no dia 24 de novembro, da campanha de doação de 
sangue do Hemosc de Criciúma, em alusão ao Dia Nacional do 
Doador Voluntário de Sangue, comemorado no dia 25 de 
novembro. A ação fez parte do programa Amigo Sangue Bom, 
cujo objetivo é estimular e conscientizar os colaboradores 
quanto à importância da doação de sangue.
 “É um gesto simples, porém uma significativa forma de 
contribuir com a sociedade. Sem dúvida, é um ato de grande 
valor e sentimento”, ressalta o coordenador de Enfermagem do 
Trabalho das Empresas Rio Deserto, Edivaldo Sobrinho Velho.
 A responsável pelo setor de captação do Hemosc 
Criciúma, Maria Regina Boteon Buttner, destaca a importância 
da iniciativa das Empresas Rio Deserto. “Os colaboradores estão 
ajudando a salvar vidas. É um ato tão grandioso, que uma única 
doação pode salvar de três a quatro vidas”, salienta.

 Pelo sétimo ano, as Empresas Rio Deserto foram 
condecoradas com o troféu Destaque Içarense, na categoria 
Empresa Mineradora. A homenagem foi entregue à Unidade de 
Extração Mina 101, representada pela colaboradora Josiane dos 
Santos Machado. O evento de premiação, promovido pelo Jornal 
Içarense, aconteceu no dia 25 de novembro, na Sociedade 
Recreativa Ipiranga, em Içara.
 Durante o evento foram entregues 104 troféus, sendo 
contemplados empresários, políticos, e entidades comerciais e 
filantrópicas de Içara e de Balneário Rincão que se destacaram 
no segmento de atuação. As empresas homenageadas foram 
escolhidas por meio de votação popular, pela internet. “Repre-
sentar a Rio Deserto no evento foi gratificante porque se trata de 
uma organização de referência, que gera emprego e renda para 
o município de Içara”, afirmou Josiane.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
Pelo 7º ano, as Empresas Rio Deserto recebem troféu Destaque Içarense
PREMIAÇÃO
Pelo 7º ano, as Empresas Rio Deserto recebem troféu Destaque Içarense


