


Carvão mineral, utilizado na geração de energia elétrica e integrante do nosso dia a dia 
tanto quanto podemos imaginar. Um minério que representa a união de tecnologia, de 
envolvimento, de trabalho, de atenção ao meio ambiente, à segurança, à saúde, a tudo 
e a todos. A força do sul catarinense!
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EDITORIAL

Somos gratos por todas as conquistas obtidas em 2018. Acom-
panhamos, em todas as unidades, o engajamento das equipes, a 
atenção de todos com a saúde e a segurança, a participação nas ati-
vidades, o envolvimento com as comunidades e, mais do que tudo, 
a dedicação para que a empresa seguisse em desenvolvimento. Ti-
vemos um ano desafiador, com novas ideias sendo discutidas e pro-
jetos sendo implantados, com conquistas e adversidades, mas, de 
forma geral, inovamos, batalhamos, alcançamos objetivos e vence-
mos.

Foi o ano em que a Rio Deserto ganhou nova identidade visual. 
Uma mudança que veio com grande responsabilidade: transparecer 
o brilho de uma organização com posicionamento estruturado, es-
tratégico, que conta com colaboradores em sintonia, que está aten-
ta às comunidades do entorno e ao desenvolvimento da região onde 
está instalada. Passamos também a utilizar a expressão “Sinergia 
com você”, que destaca a união de todos para se atingir objetivos.

Da mesma forma, o agronegócio, segmento em que a Rio De-
serto também está presente, passou a ser representado pela mar-
ca Ragro Mineral Solutions. Aliás, ressalta-se que os investimentos 
contínuos em pesquisa e tecnologia têm permitido que a Ragro se 
consolide como referência em soluções minerais relacionadas ao 
fortalecimento vegetal, nutrição animal e higiene pet. Atenta à sus-
tentabilidade e atuante em território nacional e internacional, a Ra-
gro está percorrendo um caminho promissor.

Também em 2018 foi implantado na Rio Deserto o Programa Jo-
vem Aprendiz, destinado aos jovens de 15 a 21 anos de idade, filhos 
ou familiares de colaboradores da Rio Deserto, que estejam cursan-
do ou que já tenham concluído o ensino médio. 

Por falar em jovens, o Programa de Estágio, consolidado pelas 
premiações, segue sendo referência. Assim, há mais de 10 anos, a 
Rio Deserto mantém ações que estimulam o crescimento pessoal 
e profissional e a entrada de jovens no mercado de trabalho. Com 
esse mesmo pensamento, também promove a educação dos cola-
boradores e dos seus filhos, com bolsas de estudo. Além disso, re-
passa recursos financeiros mensais à SATC (Associação Beneficente 
da Indústria Carbonífera de Santa Catarina), instituição que mantém 
um campus de Educação e Tecnologia, bem como o Centro Tecnoló-
gico, com várias pesquisas e projetos.

Em 2018, a Rio Deserto seguiu investindo em modernização, sem 
deixar de pensar no bem-estar das pessoas. Atuamos na recupera-
ção ambiental, mantemos locais de mata nativa e dedicamos aten-
ção especial à preservação da fauna. Várias ações e projetos com 

Um local em que há famílias, união, força e entendimento. 
Esta é a Rio Deserto.

UMA EMPRESA DIFERENCIADA E VERDADEIRA



impactos positivos na vida das comunidades e das pessoas foram 
desenvolvidos. Permanecemos valorizando cada um dos colabora-
dores com benefícios extras e atitudes positivas, que aumentam a 
satisfação com o ambiente de trabalho.

É por tudo isso que existe uma palavra que bem defi ne a história 
da Rio Deserto: AÇÃO. Ao longo da existência, a empresa passou 
por várias fases, todas com características em comum: inovação, 
transformação e superação. Um movimento constante que leva a 
Rio Deserto a se reinventar continuamente, a estar sempre à frente 
do tempo, a avançar.

Heitor Agenor Zanette
Giovanni Pagnan Zanette

Valcir José Zanette
Administradores da Rio Deserto

Em 2018, foi lançada a nova identidade vi-
sual da Rio Deserto. O enredo trouxe consigo 
a modernização, que nas entrelinhas ressalta 
o compromisso da Rio Deserto com tudo o que 
a cerca. A inspiração veio de traços já bastan-
te conhecidos, como o losango da bandeira do 
Brasil, que representa as riquezas minerais do 
nosso país.

O estudo prosseguiu por meio da análise da 
mineração. Foi então que surgiram as formas 
geométricas da nova identidade visual, repre-
sentando as camadas de carvão. O losango, 

Esta é a Rio Deserto, em sinergia com você, sempre!

Nova Identidade Visual Rio Desertoo

adaptado da Bandeira do Brasil, passou a con-
tar com composição mais singular. Outra ca-
racterística é que, se observado atentamente, 
o novo símbolo da Rio Deserto traz consigo as 
iniciais R e D.

Para acompanhar o conceito, o nome Rio 
Deserto também recebeu um slogan que re-
trata fi elmente os caminhos da empresa: “Si-
nergia com você”. O formato da fonte utilizada, 
com detalhes arredondados e perpendicula-
res, também traz consigo traços da atualidade.
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HISTÓRIA

Com investimentos signifi cativos em tec-
nologia e profi ssionalização, bem como 
com uma ampla compreensão da neces-
sidade de atualização e capacitação para 
acompanhar o contexto presente e se man-
ter no futuro, a Rio Deserto desenvolveu 
novas técnicas, a fi m de proporcionar aos 
produtos uma qualidade assegurada e 
custos competitivos.

HISTÓRIA

Transporte de carvão por cabo aéreo - Urussanga, 1930

Urussanga, 1930



SOLUÇÕES MINERAIS PRESENTES NA SUA VIDA

Celebrando anos de história, marcados por tradição e investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento, a Rio Deserto inova, moderniza métodos e implanta novos processos.

Valorizar as pessoas, cuidar do meio am-
biente, planejar o futuro e inovar em cada 
processo. Com esses princípios, a Rio Deserto 
se tornou uma empresa com uma história de 
décadas, que hoje conta com mais de 600 co-
laboradores em 17 unidades (produtivas, ad-
ministrativas e de pesquisa), presentes em 9 
municípios catarinenses.

Com inovação, transformação e superação, 
escreveu sua trajetória, fruto do empreende-
dorismo dos irmãos gêmeos João e Gabriel 
Zanette. Foi com a coragem do empresário 
João, aliada ao conhecimento de parceiros e 
colaboradores, que a Rio Deserto se posicio-
nou de forma sólida e duradoura no mercado. 
A família Zanette, hoje na terceira geração, 
continua à frente da organização.

Além da Indústria Carbonífera, com produ-
ção mineral utilizada na geração de energia 
elétrica e diversos usos industriais, como ci-
mento, secagem de cerâmicas e fabricação de 
vidros, os negócios da Rio Deserto abrangem 
outros segmentos, dentre eles, o agronegócio, 
com a marca Ragro. Assim, com soluções mi-
nerais relacionadas ao fortalecimento vegetal, 

Reconhecimento

A Rio Deserto é a primeira carbonífera do 
Sul de Santa Catarina com certifi cação nas 
três normas de gestão: ISO 9001 (Gestão da 
Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e 
OHSAS 18001 (Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional). Da mesma forma, a Ragro Nu-
trição Animal também já é certifi cada no Sis-
tema de Gestão GMP+B2 (norma holandesa 
relacionada à produção de ingredientes ali-
mentares).

Além do respeito às normas técnicas, Rio 
Deserto e Ragro também são reconhecidas 
pelo tratamento correto que dispensam ao 
meio ambiente, pela importância que dão aos 
clientes e colaboradores, e pelo retorno social 
nas comunidades em que atuam.

nutrição animal e higiene pet, os produtos da 
Ragro têm conquistado amplo destaque no 
mercado nacional e internacional.

www.riodeserto.com.br  11
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UNIDADES

Criciúma (SC)
- Escritório Central
Administração Geral
- Unidade de Extração Mina Novo Horizonte
Carvão Energético
Sistema de Gestão Certificado NBR ISO 9001, 
NBR ISO 14001 e OHSAS 18001

Treviso (SC)
- Unidade de Extração Mina Cruz de Malta
Carvão Energético
Sistema de Gestão Certificado NBR ISO 9001, 
NBR ISO 14001 e OHSAS 18001

Içara (SC)
- Unidade de Extração Mina 101
Carvão Energético
Sistema de Gestão Certificado NBR ISO 9001, 
NBR ISO 14001 e OHSAS 18001

Correia Pinto (SC)
- Unidade Correia Pinto
Fonólito 
Nefelina
Sodalita

Lages (SC)
- Unidade Lages
Fonólito

Cocal do Sul (SC)
- RD São Geraldo
Recuperação Ambiental

Capivari de Baixo - Consórcio (SC)
- Unidade Capivari de Baixo
Carvão Energético
Carvão Mineral Pelotizado (Marombado)

Siderópolis (SC)
- Caixa de Embarque
Carvão Energético para Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda
Sistema de Gestão Certificado NBR ISO 9001, 
NBR ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Metalúrgica
Equipamentos para mineração e manutenção

Urussanga (SC)
- Divisão Laboratório
Análises químicas e físico-químicas em geral. 
Pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Sistema de Gestão Certificado NBR ISO 9001, 
NBR ISO 14001 e OHSAS 18001.
Cadastrada no MAPA (Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) como presta-
dora de serviços de análises laboratoriais na 
área de fertilizantes, inoculantes e corretivos.
Certidão Ambiental – Certidão de reconhe-
cimento de laboratório – Instituto do Meio 
Ambiente de Santa Catarina (IMA).
- Unidade Produtiva II (Cerâmica e Carburante)
Nefelina
Benpox
RD Glass
Feldspato
Carburante (Coque de Petróleo Calcinado)
Bormix
Pirita

12  www.riodeserto.com.br



Cocal do Sul (SC)
- Floresul Florestamento e Reflorestamento Sul 
Ltda.
Eucaliptos

Urussanga (SC)
- Unidade Produtiva II (Cata e Filter Plus)
CATA – Carvão para Filtros de Tratamento de 
Água
Sistema de Gestão certificado NBR ISO 9001

Correia Pinto (SC)
- Unidade Correia Pinto
Filter Plus

Urussanga (SC)
- Unidade Produtiva II (Ragro)
Plant Protect
Gran Protect GP Plus
Silicon Protect

Pet Protect
Top Clean e Top Clean Premium

Animal Protect
Protetox Afla
Notox

Notox Poultry
Notox Swine
Notox Reproduction
Notox LS

Bugram Protect
Certificada GMP+B2 Production of Feed 
Ingredients.
Sistema de Gestão Certificado NBR ISO 9001.
Atestado Ecocert para insumos de utilização 
orgânica: Bugram Protect e Silicon Protect.

www.riodeserto.com.br  13

Criciúma (SC)
- Oriental Administração de Patrimônio 
Ltda. Bens móveis e imóveis



IDEOLOGIA

O comportamento da Rio Deserto é refl exo 
do pensamento voltado ao desenvolvimen-
to socioeconômico do país. Todas as ações 
são tomadas na direção do crescimento, 
tanto da empresa quanto dos colaborado-
res, clientes, fornecedores, comunidades e 
parceiros em geral.

IDEOLOGIA



Negócio
Suprimento de insumos minerais.

Missão
Contribuir com o desenvolvimento nacional através da extração, industriali-
zação e comercialização de produtos minerais, transformando recursos mi-
nerais em soluções.

Visão
Ser referência nacional no fornecimento de insumos minerais.

VALORES

Inovação
Aprimoramento tecnológico, desenvolvimento e valoriza-
ção à iniciativa dos colaboradores, na busca contínua de 
resultados para a organização.

Comprometimento
Com os clientes, colaboradores, fornecedores, órgãos fi s-
calizadores, comunidade e a segurança.

Ética
Respeitar os princípios, as políticas e os procedimentos de-
fi nidos pela empresa, regulamentados pela lei e pela so-
ciedade, trabalhando com honestidade, profi ssionalismo e 
transparência.

Responsabilidade Socioambiental
Contribuir para o desenvolvimento consciente e sustentá-
vel da sociedade, favorecendo o pleno exercício da cidada-
nia e respeitando o meio ambiente.

www.riodeserto.com.br  15
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PRODUTOS

Além do carvão mineral, utilizado prin-
cipalmente na geração de energia elétri-
ca, os negócios da Rio Deserto abrangem 
outros segmentos. Insumos cerâmicos, 
vidreiros e siderúrgicos são alguns deles. 
O agronegócio, com produtos voltados ao 
fortalecimento vegetal, nutrição animal 
e higiene pet, também merece destaque, 
tendo conquistado espaço no mercado.

PRODUTOS
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RIO DESERTO MINERAÇÃO

Linha Energética, Fonte de Carbono, Elastômero e Enxofre

Carvão Energético: é obtido após o benefi cia-
mento do ROM (carvão bruto). Em todo o pro-
cesso são ajustados à granulometria os teores 
de cinzas, enxofre, matéria volátil, poder calo-
rífi co, sempre de acordo com as necessidades 
do mercado. É utilizado em usinas térmicas, 
como combustível (fonte de calor).

Carburante: é resultado da calcinação do co-
que verde de petróleo. Utilizado na correção 
de carbono (processo de carburação) nos fun-
didos de ferro e de aço, de diversos processos 
industriais.

Bormix: é alcançado por meio de carvão rigo-
rosamente selecionado e controlado. É am-
plamente utilizado como agente catalisador 
da ebonite e como carga semirreforçante para 
compor moldados de baixo custo, em com-
posto à base de elastômeros.

Pirita (Sulfeto de Ferro): resulta a partir do be-
nefi ciamento seletivo do carvão mineral. É uti-
lizado na correção do teor de enxofre no ferro 
fundido, como fonte de enxofre.



PRODUTOS

18  www.riodeserto.com.br

RIO DESERTO FILTRANTES

Carvão para Filtros de Tratamento de Água 
(CATA): produzido a partir de carvão mineral 
específico e processos controlados, o produto 
possui partículas angulares diferentes, propor-
cionando perfeita filtração. Utilizado em filtros 
de tratamento de água, aumenta as taxas de 
filtração, a eficiência de remoção de impure-
zas e melhora a qualidade da água em diver-
sos aspectos, como turbidez, cor, coliformes e 
outros micro-organismos.

Filter Plus: é fabricado a partir de rocha mineral 
de alto percentual de sílica, com característi-
cas de dureza e de densidade elevada. Sua fun-
ção principal é melhorar a qualidade da água, 
reduzindo metais, sólidos totais e dissolvidos. 
Devido à ação mecânica, o Filter Plus elimina 
bactérias, protozoários e pequenas partículas 
que ficam aderidas em torno da partícula do 
Filter Plus.

Linha Cerâmica, Vidro e Siderurgia

Sodalita: produto natural proveniente de ro-
chas vulcânicas, com alto teor de álcalis. Na 
indústria metalúrgica, tem como função fluidi-
ficar a escória, substituindo a fluorita.

Fonólito: trata-se de um produto natural pro-
veniente de rochas vulcânicas, fundente com 
alto teor de álcalis. É utilizado para densifica-
ção e controle da variação dimensional nas 
massas da indústria cerâmica e de vidros.

Feldspato: trata-se de um produto natural pro-
veniente de rochas vulcânicas. É um material 
fundente com alto teor de álcalis, utilizado nas 
indústrias de vidros, cerâmicas e fusão de fri-
tas e colorifícios.

Nefelina Sienito: trata-se de um produto natu-
ral proveniente de rochas vulcânicas, com alto 
teor de álcalis e baixo teor de ferro. É utilizado 
para densificação e controle da variação di-
mensional de porcelanatos na indústria cerâ-
mica e de vidros.Nefelina Desferrizada: produto mineral, que 

após processamento e classificação, apre-
senta baixíssimo teor de ferro. É utilizado em 
esmaltes cerâmicos, com a função de atribuir 
brilho e transparência.

Benpox: são argilominerais que, após proces-
samento e seleção, podem ser empregados 
industrialmente, pois conferem propriedades 
intrínsecas de interesse tecnológico aos vidra-
dos de uso cerâmico. São empregados em es-
maltes, engobes e massas com função de atri-
buir estabilidade e plasticidade.

RD Glass: produto formado por diversos mine-
rais que, após processamento e classificação, 
conferem propriedades aos vidrados cerâmi-
cos. É utilizado em esmaltes cerâmicos com a 
função de melhorar a textura e a fusibilidade.



Notox

É um aditivo adsorvente de micotoxinas, com-
posto por argilomineral de aluminossilicato de 
cálcio e sódio ativado, testado in vivo para aves 
e suínos. Destinado a todas as espécies de ani-
mais, o Notox é adicionado à ração, sendo efi-
caz no combate às fumonisinas e aflatoxinas, 
que podem prejudicar a saúde dos animais. 

Notox Poultry: é um aditivo adsorvente de mi-
cotoxinas de amplo espectro, composto por 
aluminossilicatos especiais e aditivos orgâni-
cos, com comprovação in vivo. Produto des-
tinado às aves. Ao ser ingerido pelo animal, 
adsorve e retém as micotoxinas (zearalenona, 
aflatoxina, fumonisina, ocratoxina, T2 e deo-
xinivalenol), evitando a absorção pelo orga-
nismo. Tem ampla capacidade de adsorção 
de micotoxinas polares (por meio de troca ca-
tiônica) e apolares (por meio da porosidade e 
área superficial), gerando mais estabilidade na 
adsorção das micotoxinas com diferentes pe-
sos moleculares.

Notox Reproduction: produto indicado para su-
ínos na fase de reprodução. Com tecnologia 
inovadora, é um aditivo de amplo espectro, efi-
caz no combate de micotoxinas como zearale-
nona, aflatoxina, fumonisina, ocratoxina, T2 e 
deoxinivalenol. Deve ser utilizado na ração de 
suínos, sendo indicado para a fase de repro-
dução. Com pH alcalino, a adsorção do Notox 
Reproduction inicia na mastigação, passando 
para o estômago e depois pelo intestino del-
gado do animal, onde continua a digestão quí-
mica e a adsorção das micotoxinas, impedindo 
que cheguem à corrente sanguínea.

Notox Swine: produto indicado para suínos na 
fase de creche. É composto por aluminossili-
catos especiais e aditivo orgânico. Produto va-
lidado in vivo contra as principais micotoxinas 
que afetam os suínos na fase de creche. Efe-
tivo contra fumonisina, aflatoxina, toxina T-2, 
zearalenona e ocratoxina.

Notox LS: é um aditivo anti-micotoxinas de 
amplo espectro com atuação efetiva contra 
Fusarium Toxinas (zearalenona, fumonisina e 
T2), aflatoxina e ocratoxina. Notox LS é com-
posto por aluminossilicatos especiais e aditivo 
orgânico, o que facilita a adsorção das micoto-
xinas apolares e polares.

Não apresenta odor e nem sabor, não absor-
ve vitaminas, minerais e outros aditivos da ra-
ção, e não causa efeitos colaterais negativos 
como a interferência nos níveis de nutrientes 
da alimentação dos animais. Quando ingerido, 
adsorve e retém as micotoxinas, inibindo a ab-
sorção pelo organismo.

www.riodeserto.com.br  19
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PRODUTOS

Top Clean

Protetox Bugram
Protetox Afl a: é um aditivo adsorvente de mi-
cotoxinas, composto por aluminossilicato de 
cálcio e sódio, testado in vivo para aves. Pro-
duto natural destinado a todas as espécies de 
animais. Quando usado na ração, forma um 
complexo altamente estável com as micoto-
xinas. Ao ser ingerido pelo animal, adsorve e 
retém as afl atoxinas, ini-
bindo sua absorção antes 
que cheguem à corrente 
sanguínea, com isso eli-
mina sua toxidade junto 
com as fezes, permitindo 
o melhor aproveitamento 
dos nutrientes. O produto 
não possui odor e nem sa-
bor.

Bugram Protect: produto registrado no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) como aditivo antiaglutinante. É 
um composto proveniente de rochas naturais 
e constituído principalmente por sílica. Des-
tinado à alimentação animal. O produto age 
sobre grãos, farelos e rações armazenados, 
absorvendo a umidade e 
controlando os fungos e 
toxinas. De forma ampla, 
funciona como antiem-
pastante, protegendo os 
produtos contra danos da 
umidade excessiva.

É uma areia higiênica para gatos, compos-
ta por bentonita que, após processamento e 
ajuste granulométrico, confere característi-
cas de alta capacidade catiônica. Possui duas 
versões: uma com fragrância (Top Clean Pre-
mium) e outra sem (Top Clean).

Produto sanitário destinado à adsorção de 
odores existentes na urina dos gatos. Através 
de sua capacidade de troca catiônica, reduz 
os odores desagradáveis, ajudando a evitar 
a proliferação do mau cheiro. Quando em 
contato com a urina dos gatos, dilatam os 
espaços entre as folhas da estrutura quími-
ca, acontecendo um fenômeno chamado de 
tixotropia, formando um gel. Devido à carac-
terística aglomerante, o produto possibilita a 
formação de torrão.

PET PROTECT



Gran Protect

Silicon Protect

Produto registrado no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como 
fertilizante mineral misto para aplicação foliar. 
Contém silício proveniente de rochas fossiliza-
das de algas diatomáceas marinhas, adicio-
nado dos macronutrientes fósforo e potássio, 
além do micronutriente cobre.

O Gran Protect GP Plus é uma suspensão 
que atua aumentando a resistência natural das 

Produto registrado no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como 
inseticida de contato do grupo químico inor-
gânico. Proveniente de rochas fossilizadas de 
diatomáceas marinhas, constituído principal-
mente por sílica amorfa.

É um inseticida de contato e deve ser aplica-
do pulverizando o produto nos grãos, antes da 
entrada nos silos, depósitos ou armazéns. As 
partículas microscópicas do produto aderem à 
epicutícula dos insetos ocorrendo a desidrata-
ção corporal, levando-os consequentemente 

plantas contra doenças, 
prevenindo danos e con-
sequentes prejuízos ao 
agricultor. Devido às suas 
propriedades na nutrição 
e proteção vegetal, Gran 
Protect GP Plus é indica-
do para todas as culturas.

à morte. O efeito é resultante da adsorção de 
ceras da camada lipídica pelos cristais de síli-
ca e da abrasão da cutícula, 
ou ambos. Devido à adsor-
ção das moléculas de cera da 
camada superfi cial, ocorre o 
rompimento da camada lipí-
dica protetora, permitindo a 
evaporação dos líquidos cor-
póreos dos insetos.

PLANT PROTECT



A Rio Deserto se destaca em inovação e 
qualidade, utilizando métodos modernos 
para os processos de extração, produção 
e pesquisa. Tecnologias nacionais e inter-
nacionais estão inseridas em todos os pro-
cedimentos, desde a extração do material 
bruto até a destinação fi nal dos rejeitos.

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E QUALIDADE

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E QUALIDADE



Pesquisa, inovação e importantes avanços têm marcado e continuarão marcando o futuro 
da mineração no sul catarinense. Na extração do carvão mineral, o processo amplamen-
te mecanizado ganha notoriedade, principalmente, pelo uso do minerador contínuo no 

desmonte. Além destes, outros métodos também recebem ênfase, como o espessador de 
lamelas, meio denso e backfi lling. Em se tratando de avanço tecnológico, a Rio Deserto se 
destaca por estar em pleno processo de importação de equipamentos para a produção. A 
empresa, portanto, segue investindo em tecnologia, treinamento e em especialização dos 

colaboradores. Com estudos, pesquisas e desenvolvimento, moderniza métodos e equi-
pamentos, implanta novos processos e melhora a produção, contribuindo com a saúde, a 

segurança e o bem-estar de todos.

PLANEJAR O FUTURO

PIQ – PROGRAMA DE INOVAÇÃO E QUALIDADE

A Rio Deserto mantém, desde 2003, o Pro-
grama de Inovação e Qualidade (PIQ). A ini-
ciativa estimula a criatividade dos colaborado-
res, que podem propor soluções e melhorias 
aos processos das unidades. Todos os anos, 
mais de 40 equipes se mobilizam, colocando 
projetos em prática. As ideias são acolhidas, 

premiadas e aplicadas nas unidades. Um reco-
nhecimento da Rio Deserto aos esforços dos 
colaboradores.

Na VI edição do Programa de Inovação e 
Qualidade, foram concluídos e avaliados 61 
projetos. Ao todo, foram 40 equipes inscritas, 
totalizando a participação de 186 colaborado-
res, o que representa 30% do quadro efetivo 
da empresa.

As equipes vencedoras de cada uma das 
quatro categorias receberam o valor de R$ 5 
mil, as equipes vice-campeãs foram contem-
pladas com R$ 2 mil, as equipes que fi caram 
em terceiro lugar receberam R$ 500, e a equi-
pe classifi cada em quarto lugar, no caso da ca-
tegoria 1, também recebeu o valor de R$ 500. 
O evento aconteceu em novembro de 2018, no 
auditório Jayme Zanatta, da Associação Em-
presarial de Criciúma (ACIC), e também mar-
cou o encerramento da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mine-
ração (SIPAT/MIN), da Rio Deserto.

Nas apresentações, destaque para teatros, 
vídeos e outras ideias criativas. Mais de 500 
pessoas participaram do evento, entre admi-
nistradores, superintendentes, gerentes, cola-
boradores e familiares. Vários brindes também 
foram sorteados.

- Ações trabalhistas;
- Ambiente de trabalho;
- Comunicação interna/externa;
- Comunidade;
- Desperdícios;
- Educação;
- Inovação/criatividade;
- Logística;
- Marketing;
- Meio ambiente;
- Produtividade;
- Qualidade (produto, processos);
- Recursos humanos;
- Redução de custos;
- Responsabilidade social;
- Reutilização/reaproveitamento, 
reciclagem e recuperação;
- Saúde;
- Segurança;
- Tecnologia da informação.

Temas do PIQ
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PROJETOS VENCEDORES PIQ 2018

1º lugar: Equipe Evolução
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Unidade de Extração Mina 101
Projeto: Redução de custo e aumento de 
disponibilidade nos equipamentos (com foco 
em pneus)

2º lugar: Equipe Jatava
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Unidade de Extração Mina 
101
Projeto: 4 (E) trezentos

3º lugar: Equipe Organizando o Paiol
Representando a Ragro
Projeto: Esticador de corrente do 
homogeneizador

4º lugar: Equipe UNI
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Metalúrgica
Projeto: Recuperação do eixo principal 
cabeça de corte

CATEGORIA 1 - Redução de custos, desperdícios, produtividade e qualidade (produto, processos).
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1º lugar: Equipe Nova Energia
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Unidade de Extração Mina 
Cruz de Malta
Projeto: Adaptação de chave de impacto 
pneumática em LHD

2º lugar: Equipe Automotivação
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Metalúrgica
Projeto: Freio de emergência carregadeira 
LHD

3º lugar: Equipe Criativos
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Metalúrgica
Projeto: Sistema de freio da Hauller

CATEGORIA 2 - Segurança, saúde, ambiente de trabalho e ações trabalhistas.

Tivemos a oportunidade de acompanhar o estudo e a implantação de projetos 
inovadores em nossas unidades, que aliam tecnologia de forma a gerar segurança, 

inovação de forma a reduzir custos e facilitar processos, criatividade de forma a con-
tribuir com o meio social. Mais do que isso, tivemos a 

felicidade de ver o envolvimento, a motivação e o espírito de equipe dos 
colaboradores, a busca por descobertas e o desenvolvimento de lideranças”.

Valcir José Zanette, um dos administradores da Rio Deserto
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TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E QUALIDADE

CATEGORIA 3 - Meio ambiente, reutilização/reaproveitamento, reciclagem e recuperação.

1º lugar: Equipe Sinergia
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Divisão Laboratório
Projeto: Reaproveitamento do rejeito prove-
niente da desferrização do feldspato

2º lugar: Equipe Eletro-elite
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Unidade de Extração Mina 
Cruz de Malta
Projeto: Redução do consumo de energia em 
horário de ponta

3º lugar: Equipe Garra
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Metalúrgica
Projeto: Recuperação das engrenagens das 
bombas hidráulicas

MELHOR TORCIDA: Indústria Carbonífera 
Rio Deserto Ltda. – Metalúrgica
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CATEGORIA 4 - Educação, comunicação, recursos humanos, responsabilidade social, marketing, comuni-
dade, logística e tecnologia da informação

1º lugar: Equipe Os Filhos da Rio Deserto
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Unidade de Extração Mina 
101
Projeto: Brigada Familiar

2º lugar: Equipe Trocando Ideias
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Metalúrgica
Projeto: Trocando Ideias

3º lugar: Equipe Visão: Sangue nos “Zolho”
Representando a Indústria Carbonífera Rio 
Deserto Ltda. – Escritório Central
Projeto: Recuperação de clientes inativos, 
atualização de cadastro de clientes e implan-
tação do CRM
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SEGURANÇA

Com o intuito de reconhecer o comprome-
timento dos colaboradores brigadistas, 
foi implantada a bandeira da Brigada de 
Emergência nas unidades produtivas da 
Rio Deserto. Uma forma de valorizar o tra-
balho em equipe dos brigadistas, que sem-
pre estão dispostos a ajudar o próximo.

SEGURANÇA
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Na Rio Deserto, a segurança é destaque e prioridade. A empresa conta com equipe de 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e 
também com Brigada de Emergência formada por colaboradores treinados periodicamen-
te para atendimentos de emergência, estando prontos para intervir em situações de risco e 
urgência e atuar na prevenção de acidentes. Diversos programas fazem parte da rotina da 
empresa. O Diálogo Diário de Saúde e Segurança (DDSS) é realizado no início de cada tur-
no para esclarecer dúvidas e alertar sobre possíveis riscos da jornada. Anualmente, também 

é realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mineração, com 
palestras e atividades de conscientização, encerrando as atividades desenvolvidas durante 

todo o ano.

PRIORIDADE EM CADA PROCESSO

SESMT
Engenheiros, técnicos de segurança, mé-

dico e outros profissionais da área de saúde 
compõem a equipe de Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) da Rio Deserto. A função 
principal do grupo é proteger a integridade fí-
sica dos colaboradores, propagando a impor-
tância da saúde e da segurança em todas as 
áreas de atuação. Nas unidades da Rio Deser-
to também é aplicado o método de gestão de 
segurança participativa, e cada colaborador 
tem responsabilidades pela sua área de atua-
ção, promovendo a segurança própria e a dos 
demais colegas.

Em 2018, a taxa de acidentes de trabalho 
teve redução de 48,7% em comparação ao 
ano de 2017. Enquanto isso, os casos de aci-
dentes com gravidade diminuíram em 53,94%.

Com o intuito de garantir segurança e pro-
dutividade, todas as adequações de equipa-
mentos são realizadas internamente, desde o 
projeto até a fabricação.

A informatização dos controles e monitora-
mentos de segurança ganhou prioridade nos 
últimos anos, na Rio Deserto. O objetivo foi 
otimizar tarefas e diminuir riscos e custos. Cer-
ca de 85% do sistema de segurança foi migra-
do para controles eletrônicos. É o caso do mo-
nitoramento em subsolo com o uso de tablets, 
e do controle dos equipamentos de combate a 
incêndio e primeiro socorros. 
    Além das informações online, os relatórios 
são didáticos e automáticos, informando os 
responsáveis quanto à programação e/ou pos-
síveis irregularidades.

Informatização do Sistema de SegurançaAdequação de equipamentos

Projeto de adequação do Shuttle Car já realizado

-Certificação na OHSAS 18001 (Gestão de Se-
gurança e Saúde Ocupacional);
-Adequação e padronização de equipamentos;
-Informatização dos controles e monitoramen-
tos de segurança.

Principais ações realizadas em 2018



“Hoje (segunda-feira, dia 5 de novembro), por volta das 11 horas, fizemos a abertura da 
SIPAT/MIN 2018, na Unidade de Extração Mina 101. Na oportunidade, foi relatado aos 
colaboradores a satisfação pelos resultados alcançados, referente à diminuição de acidentes 
nos últimos anos. Destacamos também a importância do SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e mostramos um vídeo com entrevistas 
de colaboradores, referente às boas práticas de segurança adotadas na empresa e no dia a 
dia.

Neste momento, fomos informados que havia ocorrido um acidente em frente à unidade, nas 
margens da BR-101. Rapidamente, os técnicos de segurança Diego Demétrio e Tairine 
Motta, que são brigadistas da unidade e bombeiros voluntários, iniciaram os primeiros 
socorros às vítimas, utilizando o kit de primeiros socorros da Unidade de Extração Mina 101. 
Durante o atendimento, mais brigadistas da Rio Deserto chegaram para prestar apoio, entre 
eles os colaboradores Marcel Teixeira, Josimar Consoni e Rafael Rosa Neto. O guarda da 
unidade, de imediato, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, solicitando auxílio.

No acidente, estavam quatro pessoas. Um dos ocupantes, por não utilizar cinto de segurança, 
foi arremessado para fora do veículo. Uma criança de 7 anos de idade teve fratura interna no 
fêmur e um corte profundo na mandíbula. Outros dois passageiros do veículo tinham 
escoriações leves, sendo que a motorista apresentava dores na região lombar.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima de 7 anos de idade já havia recebido todos 
os atendimentos cabíveis. Mesmo com a equipe do Corpo de Bombeiros presente, os brigadis-
tas da Rio Deserto continuaram prestando todo auxílio possível, até o final do atendimento.

Durante os primeiros atendimentos, observamos na face dos acidentados a tranquilidade após 
a chegada da brigada da Unidade de Extração Mina 101. Assim, parabenizamos todos os 
brigadistas e colaboradores, pela presteza em ajudar ao próximo. Com estas atitudes, temos 
a convicção de que estamos caminhando na direção certa, afinal, nada neste mundo é mais 
gratificante do que poder ajudar as pessoas.”

FIQUE SABENDO!

Colaboradores e brigadistas da Rio Deserto prestam primeiros socorros em 
acidente de trânsito

Colaboradores e brigadistas da Unidade de Extração Mina 101, da Rio Deserto, atuaram 
nos primeiros socorros de um acidente de trânsito ocorrido na BR-101, em frente à unida-
de. O sinistro aconteceu no dia 5 de novembro de 2018, bem no momento de um encon-
tro da SIPAT/MIN – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na 
Mineração. Confira o relato do engenheiro de segurança do trabalho, Rafael Bortolotto:

SEGURANÇA

30  www.riodeserto.com.br



SIPAT/MIN

As dinâmicas, teatros e palestras marcaram 
os encontros da Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho na Mineração, 
SIPAT/MIN 2018, nas unidades da Rio Deser-
to. As atividades aconteceram de 5 a 9 de no-
vembro. Todos os dias, um tema diferente foi 
destacado aos colaboradores, sempre ressal-
tando a saúde e a segurança.

Entre os assuntos abordados com os cola-
boradores na SIPAT/MIN 2018, destaque para 
a inteligência emocional, a saúde do homem, 
a importância da padronização para a segu-
rança, e a vida como motivação maior.

A SIPAT/MIN é uma atividade corporativa 
que movimenta toda a empresa, tendo como 
principal objetivo a mobilização dos colabora-
dores em prol de ações preventivas. Em 2018, 
algumas novidades tornaram os encontros 
ainda mais especiais, como os vídeos com de-
poimentos de colaboradores e familiares fa-
lando sobre segurança e saúde.

O encerramento oficial da SIPAT/MIN 2018 
foi no dia 10 de novembro, paralelo ao even-
to final do VI PIQ – Programa de Inovação e 
Qualidade, quando foram premiadas as equi-
pes de melhorias.

DDSS – DIÁLOGO DIÁRIO DE SAÚDE E SEGURANÇA

O Diálogo Diário de Saúde e Segurança 
(DDSS), que é um encontro com duração de 10 
a 15 minutos, realizado com os colaboradores 
da Rio Deserto no início de cada turno das uni-
dades produtivas, foi remodelado em 2018 e 
está mais dinâmico. A ação, considerada um 
dos principais programas de segurança da or-
ganização, visa instruir os colaboradores sobre 
temas do cotidiano da empresa, como condi-
ções e atos inseguros, procedimentos, treina-
mentos, causas de acidentes de trabalho, pre-
venção, entre outros.

No DDSS são tratados temas gerais e es-
pecíficos em primeiros socorros. Também são 
apresentados vídeos e realizadas atividades 
sobre procedimentos e ordens de serviço. En-
tre os temas abordados estão a comunicação, 
trabalho em equipe, liderança, consequências 
do não uso e/ou uso incorreto do Equipamen-
to de Proteção Individual (EPI), valorização 
do tempo, recursos e limitação de espaço. As 
reuniões são ministradas por técnicos de se-
gurança.

www.riodeserto.com.br  31



SEGURANÇA

O aperfeiçoamento constante é uma das 
características das Brigadas de Emergência 
da Rio Deserto. Com treinamentos periódi-
cos, colaboradores se tornam aptos para atuar 
na prevenção de acidentes e em situações de 
emergência dentro e fora da empresa. As ca-
pacitações das Brigadas de Emergência são de 
responsabilidade do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT), e cumprem as exigências 
das Normas Regulamentadoras. Os conceitos 
determinam requisitos e medidas de proteção, 
abrangendo o planejamento, a organização e 
a execução, de forma a garantir a saúde e a 
segurança dos colaboradores que executam os 
atendimentos de emergência e desenvolvem 
ações preventivas.

BRIGADAS DE EMERGÊNCIA

Membros do Corpo de Bombeiros Militar de Içara (SC) homenagearam seis colaborado-
res e brigadistas da Unidade de Extração Mina 101, da Rio Deserto. A congratulação foi 
uma forma de agradecimento pela atuação dos profissionais nos primeiros socorros de 
um acidente de trânsito ocorrido na BR-101, em frente à unidade, em novembro de 2018. 
Os colaboradores e brigadistas da Rio Deserto homenageados pelo Corpo de Bombeiros 
foram: Diego Demétrio, Josimar Consoni, Marcel Teixeira, Rafael Neto, Rafael Bortolotto e 
Tairine Mota. 

O comandante do Corpo de Bombeiros de Içara, capitão Renan Fernandes, falou da impor-
tância do pronto atendimento realizado pelos colaboradores da Rio Deserto às vítimas do 
acidente de trânsito. “Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, os brigadistas da Rio 
Deserto já haviam feito todos os procedimentos cabíveis, sendo necessário apenas seguir 
com o atendimento”, explicou.

FIQUE SABENDO!

Corpo de Bombeiros homenageia colaboradores da Rio Deserto

Corporação também conheceu a 
Unidade de Extração Mina 101

Após a homenagem, os membros do Corpo 
de Bombeiros Militar de Içara conheceram o 
processo produtivo da Unidade de Extração 
Mina 101, com ênfase para a extração em 
subsolo. Na oportunidade, também foram 
informados quanto aos procedimentos de 
segurança existentes e parabenizaram a em-
presa pelas iniciativas em se tratando de saú-
de e segurança dos colaboradores.



Levando em consideração que a obtenção 
de bons resultados é reflexo de uma equipe 
preparada para exercer as funções e propor so-
luções, a Rio Deserto investe na qualificação 
dos colaboradores. Assim, treinamentos rela-
cionados ao desenvolvimento profissional e à 
especialização específica são realizados nas 
unidades da empresa durante todo o ano.

Em 2018, com o propósito de desenvolver 
e qualificar os colaboradores, foi registrado 
um total de 56.253,52 horas de treinamento 
destinados ao desenvolvimento profissional. 
Inclue-se nesse número: 

Programas e ações de segurança: visam a 
prevenção de acidentes no trabalho e o cuida-
do com os colaboradores.

Procedimentos operacionais da mineração: 
englobam os procedimentos de manuseio de 
máquinas e equipamentos no local de traba-
lho.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

NR’s (Normas Regulamentadoras): atendem 
as exigências legais e fomentam a integridade 
física dos colaboradores, capacitando-os nas 
normas NR10 (Instalações e Serviços em Ele-
tricidade), NR12 (Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos), NR20 (Seguran-
ça e Saúde com Inflamáveis e Combustíveis) e 
NR35 (Trabalho em Altura).

Na Rio Deserto também são realizadas 
qualificações específicas na função para os 
colaboradores que mudam de cargo e para os 
que entram na empresa. A finalidade é orien-
tar o desenvolvimento das atividades. Com 
carga horária específica na mineração e in-
dústria, bem como treinamentos exigidos para 
cada cargo, o ano de 2018 somou um total de 
83.388,00 horas.

UNIDADE
TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
(HORAS TOTAL)

QUALIFICAÇÃO 
ESPECÍFICA NA FUNÇÃO 

(HORAS TOTAL)
Unidade de Extração Mina Cruz 
de Malta

23.126,08 41.084,00

Unidade de Extração Mina 101 24.400,14 33.184,00

Unidade de Extração Mina Novo 
Horizonte

867,53 1.200,00

Unidade Metalúrgica 3.278,59 3.920,00

Divisão Laboratório 726,20 --

Unidade São Geraldo 424,33 1.280,00

Escritório Central 748,00 --

Unidade Correia Pinto 648,50 800,00

Ragro 631,14 640,00

Unidade Cerâmica 156,90 --

Unidade Produtiva II 1.000,81 1.280,00

Caixa de Embarque 245,30 --

TOTAL 56.253,52 83.388,00
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SAÚDE E BEM-ESTAR

SAÚDE E BEM-ESTAR

Os colaboradores da Rio Deserto contam 
com benefícios extras em alimentação, 
saúde, transporte e educação. Contam 
também com incentivos para o bem-estar 
e segurança de familiares e para o cresci-
mento pessoal e profi ssional.
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VALORIZAR AS PESSOAS

A cooperação e o esforço coletivo têm o poder de transformar as pessoas. É por isso que a 
Rio Deserto valoriza cada um de seus colaboradores.

SEGURO DE VIDA

Os colaboradores da Rio Deserto podem ter um seguro de vida. O 
benefício é disponibilizado para todos os interessados. A empre-
sa se compromete com o pagamento de 50% do valor integral da 
mensalidade, sendo a outra metade paga pelo colaborador, men-
salmente, por meio de desconto em folha de pagamento. 

TRANSPORTE
A Rio Deserto disponibiliza transporte, com roteiro preestabelecido, 
aos colaboradores que trabalham nas unidades de extração.

ASSISTÊNCIA INTERNA
Médico, psicólogo, profissional de enfermagem do trabalho e edu-
cador físico compõem a equipe especializada em saúde da Rio 
Deserto. Esses profissionais são responsáveis por orientar os cola-
boradores quanto aos cuidados com a saúde, sendo realizados tra-
balhos preventivos, exames periódicos, vacinas, consultas e atendi-
mentos de emergência. Consultas a especialistas e outros exames 
também são encaminhados pela assistência médica.



EXAMES PERIÓDICOS

Todos os colaboradores das unidades industriais da Rio Deserto de-
vem passar por exames periódicos. Os testes, feitos durante todo 
o ano, correspondem à função exercida pelo colaborador. Na lis-
ta, estão exames como acuidade visual, audiometria, espirometria, 
exame clínico, raio X de coluna e de tórax.

REFEIÇÃO NA EMPRESA

Nas unidades industriais da Rio Deserto há refeitórios próprios. As 
refeições são fornecidas por cozinhas industriais e seguem orienta-
ções de um profissional nutricionista. A empresa se responsabiliza 
pelo pagamento de 80% do valor da refeição, sendo os outros 20% 
descontados do colaborador em folha de pagamento.

UNIFORME

Por questão de padronização e organização, a Rio Deserto oferece 
uniforme aos colaboradores das unidades produtivas, sendo o uso 
obrigatório.

PLANO DE SAÚDE

Os colaboradores da Rio Deserto podem contar com plano de saú-
de. O benefício garante consultas, exames e procedimentos com 
valores mais acessíveis. A empresa auxilia no pagamento das men-
salidades dos colaboradores com apoio que varia de 30 a 70% do 
valor, conforme a faixa salarial.

SAÚDE E BEM-ESTAR
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Todos os colaboradores da Rio Deserto recebem, mensalmente, 24 
litros de leite. O benefício é fruto de um acordo sindical da conven-
ção das Indústrias Carboníferas. O acordo estabelece a entrega de 
leite apenas aos colaboradores que atuam na extração de carvão, 
porém a empresa estende a entrega para todos os colaboradores.

CARTÃO ACICARD

A Rio Deserto oferece aos colaboradores o Cartão Acicard, que fun-
ciona como um cartão de crédito exclusivo para a compra de medi-
camentos. As despesas são descontadas em folha de pagamento.

VALE-ALIMENTAÇÃO

Os colaboradores da Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. rece-
bem, no mês de férias, um vale-alimentação. O benefício apenas 
não contempla a Unidade Metalúrgica, que cumpre a convenção do 
Sindicato dos Metalúrgicos.

LEITE
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Para facilitar o acesso dos colaboradores e familiares a exames mé-
dicos, a Rio Deserto possui convênio com laboratórios e clínicas. 
Além do auxílio, a parceria possibilita a realização dos exames por 
valores diferenciados.

CONVÊNIO COM CLÍNICAS E LABORATÓRIOS



EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

A Rio Deserto incentiva a educação dos co-
laboradores e dos seus fi lhos, por meio de 
bolsas de estudo. Também repassa recur-
sos fi nanceiros mensais à SATC (Associa-
ção Benefi cente da Indústria Carbonífera 
de Santa Catarina). A instituição mantém 
um campus de educação e tecnologia e 
oferece ensino infantil, fundamental, mé-
dio, técnico, graduação e especialização. 
Mantém também o Centro Tecnológico, 
com várias pesquisas e projetos.



Há 60 anos, era fundada a Sociedade de As-
sistência aos Trabalhadores do Carvão (SATC), 
hoje denominada Associação Benefi cente da 
Indústria Carbonífera de Santa Catarina. No 
princípio, a fi nalidade era apoiar os trabalha-
dores da Indústria Carbonífera, bem como os 
familiares. Hoje, a instituição é fi lantrópica, 
sem fi ns lucrativos e pertence ao segmento 
comunitário, atendendo toda a população. O 
principal intuito é prestar assistência técnica, 
educacional, entre outras, para a comunidade 
em geral.

A SATC é também considerada um braço 
social da atividade carbonífera, já que o cam-
pus de educação e tecnologia da instituição é 
mantido via contribuição de cerca de 1% do fa-
turamento da Rio Deserto e de todas as outras 
carboníferas que compõem o Sindicado da In-
dústria de Extração do Carvão (SIECESC), além 
das mensalidades pagas pelos alunos. Impor-
tante salientar que, mesmo com algumas di-
fi culdades, as carboníferas jamais deixam de 
apoiar a educação, a tecnologia, a inovação e 

BOLSAS DE ESTUDO

A Rio Deserto também incentiva a educação dos colaboradores e dos seus fi lhos, por meio 
de bolsas de estudo. O departamento de recursos humanos é responsável por analisar todas as 
solicitações, bem como contabilizar os investimentos realizados. No caso de pedidos de bolsas 
de estudo por colaboradores, também é avaliada a importância da formação tendo em vista as 
necessidades exigidas do colaborador na empresa.

de oferecer oportunidades.
Em 2016, após um reposicionamento de 

mercado, fortaleceu-se o Colégio SATC - reu-
nindo a educação infantil e os ensinos funda-
mental, médio e técnico, pós-técnico e ensino 
técnico à distância; a Faculdade SATC - com os 
cursos de graduação, especialização e mestra-
do (e também a Extensão SATC, com cursos de 
rápida duração, capacitando os trabalhadores 
para a indústria); e o Centro Tecnológico SATC 
- que agrega a pesquisa e a prestação de ser-
viços.

O campus da SATC possui uma área total 
de 550.000 metros quadrados, sendo 36.000 
metros quadrados de área construída. Seus 60 
laboratórios possuem equipamentos de nível 
tecnológico avançado. São mais de 100 salas 
de aula, biblioteca com mais de 40 mil títulos, 
além de acervo virtual, complexo esportivo 
com dois ginásios abertos, dois campos de fu-
tebol e pista de atletismo. Possui atualmente 
cerca de 5 mil alunos e 600 colaboradores.

Muito mais do que profi ssionais, a SATC forma pessoas do bem, com valores 
importantíssimos que são levados para toda a vida.”

Valcir José Zanette, um dos administradores da Rio Deserto

FORMAR PESSOAS DO BEM

Para a Rio Deserto, a educação de jovens e seu ingresso no mercado de trabalho são
 fundamentais para o futuro. 

Valor investido em educação pela 
Rio Deserto em 2018:

“
R$ 1.473.224,56
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MEIO AMBIENTE

A responsabilidade socioambiental é um 
dos valores que direcionam o futuro e o 
desenvolvimento da Rio Deserto. Com um 
setor específi co responsável por elaborar 
estudos, identifi car medidas preventi-
vas e inovações nos processos, a empresa 
recupera e revitaliza áreas degradadas 
pela extração de carvão. Prova disso são 
os grandes investimentos feitos todos os 
anos.

MEIO AMBIENTE



INVESTIMENTOS EM RECUPERAÇÃO, FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

A Rio Deserto respeita os princípios de 
sustentabilidade, realizando as atividades de 
forma a manter a economia, o meio social e 
ambiental equilibrados. Os investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento ocorrem constan-
temente e possibilitam a realização de mais 
ações com menos recursos, por meio do rea-
proveitamento nos polos fabris e na produção 
de matérias-primas. Com um setor específico 
responsável por elaborar estudos, identificar 
medidas preventivas e inovações nos proces-
sos, a empresa recupera e revitaliza áreas de-
gradadas pela extração de carvão. Prova disso 
são os grandes investimentos feitos todos os 
anos.

PROCESSO COMPLETO E EFICIENTE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Os métodos de recuperação ambiental uti-
lizados pela Rio Deserto são baseados nos 
critérios elaborados pelo Grupo Técnico de 
Assessoramento (GTA). Dentre as atividades 
realizadas nas áreas, destacam-se: retirada 
dos rejeitos em Áreas de Preservação Perma-
nente (APP), conformação topográfica, imper-
meabilização do terreno com argila, recupera-
ção da fertilidade do solo e introdução de nova 
vegetação. Após a conclusão dos trabalhos, é 
realizado o monitoramento, com visitas e de-
vida manutenção, que certificam a qualidade 
da recuperação e o equilíbrio do ecossistema. 
Na Rio Deserto, todas as atividades que envol-
vam, de alguma forma, aspectos ambientais, 
são controladas. Tanto que, frequentemente, 
são realizados simulados de emergência, mo-
nitoramentos e controles.

De 2010 a 2018, já foram recuperados em 
torno de 3 milhões de metros quadrados, in-
clusive em territórios que não integram o pas-
sivo ambiental da Rio Deserto. Neste período, 
o investimento em recuperação e revitalização 
de áreas degradadas foi de mais de R$ 35 mi-
lhões. Para os próximos 10 anos, está prevista 
a recuperação de outras grandes áreas, com 
investimentos que devem ficar em torno de R$ 
30 milhões. 

A empresa também mantém áreas de mata 
nativa nas cidades de Orleans e Siderópolis, 
no sul catarinense.

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE

A Rio Deserto contribui com o desenvolvimento consciente e sustentável da sociedade.
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MEIO AMBIENTE

Nas unidades de extração da Rio Deserto 
estão instaladas as Estações de Tratamento de 
Efluentes (ETE´s). No local são tratados, por 
meio de processos físico-químicos, os efluen-
tes provenientes da mineração. Técnicas como 
aeração, neutralização e sedimentação em ba-
cias impermeabilizadas são algumas das utili-
zadas no procedimento. 

A água tratada retorna para a produção, 
sendo utilizada nas atividades inerentes da 
industrialização (equipamentos em subsolo, 
banheiros, limpeza e outros). O excedente é 
lançado no recurso hídrico atendendo total-
mente às exigências da legislação ambiental. 
Pode ser utilizada também na indústria local e 
na agricultura.

GESTÃO AMBIENTAL

Palestras e treinamentos são promovidos 
para esclarecer temas relacionados aos cri-
térios ambientais e às exigências de órgãos 
certificadores. Paralelamente, auditorias são 
realizadas com o intuito de aperfeiçoar os Sis-
temas de Gestão implantados. Graças ao pro-
fissionalismo, compromisso com o meio am-
biente e busca por melhorias, a Rio Deserto é 

CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Rio Deserto mantém o Programa de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), im-
plantado em todas as unidades. A iniciativa 
compreende o recolhimento de resíduos depo-
sitados nas lixeiras de coleta seletiva e a tria-
gem na central de resíduos conforme a clas-
sificação. Na sequência, são comercializados 
com empresa licenciada, que pelo segundo 
ano consecutivo reconheceu o compromisso 
da Rio Deserto com o desenvolvimento sus-
tentável, concedendo-lhe novamente a certi-
ficação por fazer a correta gestão dos resíduos 
industriais em 2018, possibilitando a inclusão 
social com o incentivo à comercialização dos 
recicláveis.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

a primeira carbonífera do sul de Santa Catari-
na com certificação nas três normas de gestão 
ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 14001 
(Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Gestão 
de Segurança e Saúde Ocupacional), além da 
norma holandesa GMP+B2 para a Ragro Nu-
trição Animal.

Foram premiados com troféus e brindes, os colaboradores da Rio Deserto vencedores 
do desafio “Mostre sua Engenhoca”. A iniciativa, que movimentou as unidades durante os 
meses de maio e junho de 2018, incentivou os colaboradores a apresentarem as invenções 
caseiras feitas com o reaproveitamento de materiais como garrafas pet, madeira e outros. 
A ação marcou a Semana do Meio Ambiente.

Ao todo, 25 engenhocas foram inscritas. Em cada unidade uma ideia foi premiada, com 
exceção da Unidade de Extração Mina 101 e da Unidade Capivari de Baixo, em que dois 
projetos foram premiados tendo em vista o maior número de inscrições.

 
A engenheira ambiental e uma das responsáveis pelas atividades da Semana do Meio 

Ambiente, Taíse Cancelier, explica que o objetivo é inovar todos os anos. “Sabendo da 
criatividade e talento dos colaboradores, decidimos motivá-los a mostrar invenções com 
materiais reciclados. O resultado foi excelente”, disse.

FIQUE SABENDO!

Invenções de colaboradores são premiadas
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A correta gestão dos resíduos industriais recicláveis nas Unidades de Extração Mina Cruz 
de Malta, Mina Novo Horizonte e Mina 101, da Rio Deserto, foi reconhecida pela empre-
sa EVA Reciclagem pelo segundo ano consecutivo, desta vez sendo referente às ativida-
des do ano de 2018. Os certificados ressaltam o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável.

O reconhecimento veio por meio do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), implantado nas unidades da empresa. Nos dados abaixo, é possível conferir a 
quantidade de resíduos industriais gerados em cada uma das três unidades da Rio Deser-
to no decorrer de 2018, bem como os recursos poupados por meio da correta gestão do 
material. Os números são obtidos com base em métodos internacionais de cálculo.

Correta gestão de resíduos industriais recicláveis da Rio Deserto recebe 
reconhecimento

FIQUE SABENDO!

Unidade de Extração Mina 101
Resíduos Industriais Gerados: 460 quilos 
de papelão, 1.580 quilos de plástico e 530 
quilos de sucata e outros resíduos metálicos.
Recursos Poupados: 511 litros de óleo, 
3.073 litros de água, 3 árvores e 7.568 horas 
de energia.

Unidade de Extração Mina Cruz de Malta
Resíduos Industriais Gerados: 1.280 quilos 
de papelão e 410 quilos de plástico.
Recursos Poupados: 335 litros de óleo, 
8.552 litros de água, 8 árvores e 852 horas 
de energia.

Unidade de Extração Mina Novo Horizonte
Resíduos Industriais Gerados: 510 quilos 
de papelão e 400 quilos de plástico.
Recursos Poupados: 170 litros de óleo, 
3.407 litros de água, 3 árvores e 396 horas 
de energia.

Resíduos gerados e recursos poupados



VALORIZAÇÃO DE PESSOAS

Dentre os projetos da Rio Deserto rela-
cionados à valorização de pessoas está o  
ValoRHumano, que homenageia colabo-
radores pelos anos de trabalho e pelo al-
cance do tempo de aposentadoria. A ini-
ciativa teve início a partir do Programa de 
Inovação e Qualidade (PIQ) e faz parte do 
calendário do departamento de recursos 
humanos.

VALORIZAÇÃO DE PESSOAS



CAMPANHA JANEIRO BRANCO

Incentivar as pessoas a refletirem sobre a 
saúde mental, as condições emocionais e a 
qualidade de vida foi o grande intuito da Cam-
panha Janeiro Branco, realizada em 2018. Du-
rante o mês, os profissionais do departamento 
de recursos humanos, da Rio Deserto, com-
partilharam com os colaboradores informa-
ções relacionadas ao tema.

O assunto Saúde Mental já foi, inclusive, 
tema de dissertação de mestrado da colabo-
radora do setor de recursos humanos, Alice 
Constantino Joaquim. O artigo científico “Saú-
de Mental em Trabalhadores de Mineração 
Subterrânea de Carvão” foi o primeiro a carac-
terizar aspectos relacionados à saúde mental 
e ao capital psicológico de mineiros de carvão 
em atividade subterrânea no país e contou 
com a participação voluntária dos colabora-
dores que atuam no subsolo da Unidade de 
Extração Mina 101.

CAMPANHA DE CARNAVAL E PREVENÇÃO ÀS DST´s

Quando falamos sobre Doenças Sexual-
mente Transmissíveis no Brasil, os números 
são preocupantes. Por isso, no início de feve-
reiro, o departamento médico realizou uma 

Os colaboradores da Rio Deserto, bem como 
familiares, têm a possibilidade de buscar pro-
fissionais especializados por meio dos benefí-
cios oferecidos pela empresa como o Plano de 
Saúde (Unimed), Sesi Clínica e outras parcerias 
com profissionais da área de psicologia.

campanha de conscientização com o tema 
“Carnaval/DST´s/HIV”. O objetivo foi, por 
meio da ação informativa e educativa, orientar 
os colaboradores na criação de uma cultura de 
incentivo ao uso do preservativo. 

Para o desenvolvimento da ação, foram 
apresentadas palestras informativas sobre as 
doenças sexualmente transmissíveis mais co-
muns, bem como sintomas e formas de trans-
missão, ressaltando a importância da preven-
ção. Nas palestras também foi abordada a 
importância do diagnóstico precoce, do trata-
mento caso infectado e a da busca de orienta-
ção médica e de profissionais na área da saúde 
em casos de dúvidas. Materiais informativos 
sobre o tema também foram distribuídos.

SUPERAR EXPECTATIVAS

Atitudes positivas aumentam a satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho.
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VALORIZAÇÃO DE PESSOAS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Em abril de 2018, com o objetivo de possibi-
litar a imunização contra a gripe na Rio Deser-
to e evitar o absenteísmo em decorrência da 
doença, o departamento médico realizou um 
levantamento do total de colaboradores in-
teressados na vacina. Posteriormente, firmou 
uma parceria com o SESI - Serviço Social da 
Indústria (regional Criciúma/SC), para a reali-
zação das vacinas nas unidades, de forma gra-
tuita para os colaboradores. Aproximadamen-

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA

Segundo definição do Ministério da Saúde 
(2018), o tétano acidental é uma doença infec-
ciosa não contagiosa, que pode ser prevenida 
por meio de vacina. Considerando a prevenção 
da doença a medida mais eficaz, a campanha 
de vacinação promovida pelo departamento 
médico da Rio Deserto, com início em outubro 
de 2018, teve o objetivo de realizar um levan-
tamento de dados referentes às doses ou re-
forços pendentes da vacina antitetânica, assim 

GINÁSTICA LABORAL
A ginástica laboral realizada na Rio Deserto 

é classificada como preparatória, sendo com-
posta por exercícios físicos leves, de ativação 
muscular, equilíbrio e coordenação motora. 
Tem o objetivo de aquecer e/ou alongar estru-
turas exigidas no desenvolvimento das ativi-
dades laborais, despertando os colaboradores 
para que se sintam mais dispostos. Os movi-
mentos melhoram a circulação sanguínea, lu-
brificam e aumentam a viscosidade das articu-
lações e tendões e, principalmente, preparam 
o indivíduo para o início da jornada laboral. A 
duração média das sessões é de 10 a 20 mi-
nutos.

Na Rio Deserto, no segundo semestre de 
2018, a ginástica laboral foi planejada, orien-
tada, executada e acompanhada por pro-
fissional de educação física em seu caráter                 
teórico-prático, sendo esta sempre respaldada 
pela equipe multidisciplinar do departamento 
médico. As sessões foram realizadas nas Uni-

te 430 trabalhadores foram vacinados contra 
a gripe.

O impacto da vacinação nos trabalhadores 
da Rio Deserto representa uma importante 
medida de “saúde ocupacional”, tanto do pon-
to de vista coletivo quanto do individual. Atin-
gir níveis próximos dos ideais de imunidade 
dentro da empresa traz o bem-estar e a sen-
sação de confiança do colaborador em relação 
ao ambiente de trabalho.

como atualizar os registros dos colaboradores.
Concomitante a atualização dos registros da 

vacina antitetânica na carteira de vacinação, 
foi incentivada a verificação das pendências 
das carteiras de vacinação dos colaboradores, 
das demais vacinas da fase adulta. A ação en-
volveu a exposição de cartazes nos murais das 
unidades, com indicação da Sociedade Brasi-
leira de Imunização (SBim), referente à reco-
mendação de vacina nas fases da vida.

dades de Extração Mina Cruz de Malta e Mina 
101, e na Unidade Metalúrgica.

De acordo com pesquisa realizada com os 
144 colaboradores que praticaram a ginástica 
laboral na empresa, em 2018, verificou-se que 
o programa apresenta, de modo geral, satis-
fação de 98% do público. Dos colaboradores 
praticantes, 94% relataram que os exercícios 
interferiram de maneira positiva, melhorando 
o dia de trabalho, e 99% afirmaram gostar da 
proposta das atividades.
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CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO
Em alusão ao Dia Nacional de Combate 

ao Fumo (agosto de 2018), o departamento 
médico da Rio Deserto organizou palestras 
de conscientização sobre os riscos e conse-
quências do uso de drogas lícitas e ilícitas. A 
atividade foi destinada aos jovens do 8º e 9º 
ano (estudantes nos períodos matutino e ves-
pertino) da Escola de Educação Básica João 
Frassetto, localizada na comunidade de Santa 
Luzia, na cidade de Criciúma.

A palestra foi composta por dinâmicas, in-
formações expositivas e diálogos, sendo abor-
dados assuntos como o conceito de “droga” 

PROGRAMA AMIGO SANGUE BOM

Consciente do papel social, o departamento 
médico da Rio Deserto desenvolve, anualmen-
te, o Programa Amigo Sangue Bom. O objetivo 
é estimular a prática de doação de sangue pelos 
colaboradores da empresa e familiares, incenti-
vando a solidariedade e a doação periódica e 
constante. O Programa Amigo Sangue Bom é 
realizado em duas edições: na semana do dia 
14 de junho (Dia Mundial do Doador de San-
gue) e na semana do dia 25 de novembro (Dia 
Nacional do Doador Voluntário de Sangue).

pela Organização Mundial da Saúde, a defi-
nição de drogas lícitas ou legais e ilícitas ou 
ilegais, as razões e motivos mais frequentes 
que aproximam os jovens das drogas, efeitos 
e consequências (físicas) do uso, desenvolvi-
mento da dependência e ações preventivas.

As ações do Programa de Combate ao Ta-
bagismo também foram desenvolvidas inter-
namente com os colaboradores. A iniciativa 
reforça a consciência da empresa quanto ao 
relevante papel social perante a comunidade 
em que está inserida.

Para reforçar a importância da iniciativa, 
profissionais do departamento médico da Rio 
Deserto realizaram ações nas unidades, com 
esclarecimentos sobre tipos sanguíneos, prazo 
de intervalo de doação, necessidade de ma-
nutenção dos bancos de sangue, público que 
necessita de doação, requisitos para doação e 
impedimentos temporários e permanentes. Ao 
todo, em 2018, mais de 50 pessoas, entre co-
laboradores e familiares, foram ao hemocen-
tro localizado em Criciúma.
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VALORIZAÇÃO DE PESSOAS

CAMPANHA OUTUBRO ROSA

No mês em que a saúde da mulher ganha 
destaque, a Rio Deserto incentivou as colabo-
radoras a darem dicas de qualidade de vida. A 
iniciativa, do departamento de recursos huma-
nos, propôs que as mulheres da empresa con-
tassem o que fazem para manter a saúde do 
corpo e da mente em dia, sugerindo ações às 
demais colegas.

Os depoimentos e fotos foram veiculados 
semanalmente via e-mail e, ao final do mês, 
também compuseram uma divulgação no mu-
ral das unidades. A intenção foi compartilhar 
boas ideias, estimulando as pessoas a terem 
hábitos saudáveis, afinal a qualidade de vida 
está diretamente ligada à prevenção de doen-
ças.

CAMPANHA SETEMBRO AMARELO

O Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio, foi marcado por algumas 
ações na Rio Deserto. Informações sobre o assunto foram disseminadas por meio de cartazes 
nos murais, e-mails, e até material informativo entregue aos colaboradores no decorrer do mês. 
O objetivo foi alertar as pessoas para a valorização da vida mostrando que, se precisarem de 
ajuda, elas têm com quem contar.

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

Com o propósito de trabalhar a temática 
relacionada à saúde do homem junto ao grupo 
de colaboradores da Rio Deserto, o departa-
mento médico promoveu palestras de forma a 
orientar e esclarecer eventuais dúvidas sobre 
a prevenção e o diagnóstico precoce do cân-
cer de próstata. A equipe do Serviço Social da 
Indústria (SESI), composta por enfermeiras e 
psicólogas, reforçou e contribuiu com os en-
contros, relatando experiências significativas 
quanto ao tema.

Também foi enfatizada a cultura de cui-
dados preventivos e incentivada uma postura 
mais ativa dos homens em relação à própria 
saúde, com visitas regulares ao médico para 
a identificação precoce de doenças em geral. 
Os colaboradores também foram incentivados 
a realizar exames preventivos, e os com idade 

Além das dicas de saúde, todas as colabo-
radoras da Rio Deserto vestiram a camiseta de 
cor rosa, relacionada à campanha, sempre nas 
segundas e quintas-feiras, durante todo o mês 
de outubro.

igual ou superior a 40 anos receberam requisi-
ções para o exame sanguíneo (PSA), custeados 
pela Rio Deserto. Ao todo, 56 colaboradores 
fizeram os exames.
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CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO

Dia 1º de dezembro é lembrado como o 
Dia Mundial de Combate à AIDS. Em alusão à 
data, o departamento médico da Rio Deserto 
promoveu a campanha Dezembro Vermelho. 
O objetivo foi orientar os colaboradores por 
meio de informações relativas à doença e à 
conscientização da prevenção.

Além da distribuição de materiais informati-
vos e de preservativos, em 2018 também hou-
ve realização de palestras aos colaboradores 
e, em algumas unidades, conforme parceria 
com unidades de saúde locais, foram realiza-
dos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites, gli-
cemia, bem como aferição de pressão arterial, 

PROJETO ENTRANDO EM FORMA

Conforme perspectiva preventiva, a Rio De-
serto, em parceria com o Serviço Social da In-
dústria (SESI), realizou novamente, no ano de 
2018, o Projeto “Entrando em Forma”. A ini-
ciativa produziu bons resultados, atingindo os 
objetivos de emagrecimento saudável e manu-
tenção do peso (os participantes não voltaram 
a engordar, mesmo após o final do programa). 
O projeto foi destinado aos colaboradores e 
também estendido aos familiares.

O Projeto Entrando em Forma proporcio-
nou aos participantes interessados a oportuni-
dade de receber informações de profissionais 
da área da saúde (nutricionista, psicólogo e 
educador físico) por meio de encontros pro-
gramados, com finalidade à redução de peso 
corporal de forma orientada, saudável e sus-
tentada, bem como à melhora da qualidade 
vida. A metodologia do projeto compreendeu 
12 encontros semanais e 6 encontros quinze-
nais, totalizando 6 meses de atividade. 

No decorrer dos encontros, destaque para 
as aulas práticas, com dicas de culinária, ava-
liação antropométrica (aferição de peso, al-
tura, circunferência abdominal e aferição de 
pressão arterial) e bioimpedância (balança 
que mede percentual de gordura, percentual 
de massa magra, IMC - Índice de Massa Cor-
pórea e água corporal total). Cada participante 
também recebeu um plano alimentar individu-
alizado.

de forma gratuita.
Essa campanha tem o intuito também de 

alertar os colaboradores sobre a importância 
da prevenção ao vírus e de detectar possíveis 
doenças, assim como promover a troca de co-
nhecimentos sobre a abordagem do indivíduo 
portador do HIV.

A ação foi considerada muito propícia pela 
equipe do departamento médico da Rio Deser-
to, havendo bastante interesse por parte dos 
colaboradores, assim como um respaldo posi-
tivo das equipes de saúde que realizaram os 
testes rápidos nas unidades. Ao todo, mais de 
130 testes foram realizados.

Na soma total dos participantes finais, hou-
ve a eliminação de 39,3kg, diminuição de cir-
cunferência abdominal de 68,6cm, e redução 
de 21,3% de gordura. Como resultado do Pro-
jeto Entrando em Forma da Rio Deserto, res-
salta-se que, além da perda de peso, foram 
observados outros ganhos à saúde, como o 
aumento da autoestima, a maior satisfação 
com o corpo e a saúde, e a mudança dos há-
bitos alimentares, com a ingestão de mais ali-
mentos naturais, integrais, frutas, verduras e 
legumes, e de menos alimentos processados e 
prontos para o consumo. Também houve rela-
to de diminuição de dores, cansaço e mais dis-
posição para as atividades do cotidiano, além 
da melhora do funcionamento do intestino e 
do aumento da prática de atividades físicas.
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CAFÉ VALORHUMANO

Um evento festivo e emocionante tem ho-
menageado, anualmente, os colaboradores da 
Rio Deserto pelo tempo de serviço prestado. 
O Café ValoRHumano, que em 2018 chegou 
à 2ª edição, acontece sempre no mês de ju-
nho. Além dos colaboradores homenageados 
e de familiares, o evento também costuma 
ser prestigiado por coordenadores, gerentes 
e superintendentes das unidades e pelos ad-
ministradores da Rio Deserto. No encontro 
foram homenageados os colaboradores que 
completaram tempo de casa no período com-

Colaboradores homenageados no 2º Café ValoRHumano

10 ANOS

Unidade de Extração Mina Cruz de Malta
– Air Roberto Velho
– Angelino Tavares Neto
– Diego da Silva
– Fábio de Jesus Andrade
– Giovani Vieira Nunes
– Glaicon Paulino Machado
– Jakson Monteiro
– Jonathann Nogueira Hoffmann
– Leandro de Souza
– Lucas Roberto Teixeira Junior
– Miguel Sangaletti
– Rui Gonçalves Filho

VALORIZAÇÃO DE PESSOAS

preendido entre o dia 1º de julho de 2017 a 30 
de junho de 2018. O Café Valor Humano faz 
parte do Projeto ValoRHumano, que visa va-
lorizar e reconhecer o capital humano da em-
presa. Recebem as homenagens os colabora-
dores que completam 10 anos de trabalho e 
seguem de 5 em 5 anos, até a aposentadoria. 
A homenagem relacionada ao desligamento 
por aposentadoria, por sua vez, acontece na 
data relativa ao fato, na própria unidade em 
que o colaborador desempenha as atividades.

Divisão Laboratório
– Marcos Roberto Honório

Unidade de Extração Mina 101
– Claidson Cardoso de Oliveira
– Eduardo Teixeira
– Ivan Alexandre dos Santos
– Josimar Consoni Luzzietti
– Leandro de Jesus Luiza
– Marco José Rodrigues da Silva
– Rafael Bortolotto
– Rafael de Oliveira Euzébio
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15 ANOS

Unidade Produtiva II
– Adriano José Kucker
– João Luiz Maragno
– Sérgio Antônio Conti

Unidade de Extração Mina Cruz de Malta
– Leonildo Macari

Divisão Laboratório
– Soraia Schug

Unidade Metalúrgica
– Adair Pirolla

Unidade de Extração Mina Novo Horizonte
– Jair dos Santos da Rosa

Unidade Produtiva II
– Joel de Souza

Unidade de Extração Mina Cruz de Malta
– Dorival Figueiredo de Oliveira

Divisão Laboratório
– Katia Crislaine de Lorenzi
– Wagner Donato Velho

Escritório Central
– Hélio Luiz Martinello
– Jadna Tiscoski de Sousa

20 ANOS

40 ANOS

Um dos administradores da Rio Deser-
to, Valcir José Zanette, foi homenageado em 
agosto de 2018, por completar 50 anos de tra-
balho. A surpresa aconteceu ao final de uma 
reunião onde estavam presentes superinten-
dentes e gerentes. Além de um bolo especial 
em comemoração à data, Valcir também foi 
presenteado com uma placa e um livro com 
registros da própria história.
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COMEMORAÇÕES INTERNAS

Um presente, um abraço, um momento de 
refl exão, felicitações... As principais datas 
comemorativas do ano são festejadas na 
Rio Deserto. As homenagens são formas 
de a empresa agradecer aos colaboradores 
por toda a dedicação.

COMEMORAÇÕES INTERNAS



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Conforme costume, as colaboradoras da 
Rio Deserto foram homenageadas pelo Dia In-
ternacional da Mulher. A ação foi realizada por 
lideranças e colegas de trabalho, que confra-
ternizaram a importante data, marcada pelas 
conquistas dos direitos femininos, por meio de 
uma mensagem especial. As mulheres foram 
presenteadas com um creme hidratante. 

Em 2018, 43 mulheres, entre colaboradoras 
efetivas e estagiárias, foram homenageadas. 
Em cada unidade, os colaboradores se uniram 
e se dedicaram para parabenizar as colegas de 
trabalho. 

DIA DAS MÃES

As colaboradoras da Rio Deserto que são 
mães foram homenageadas em alusão ao Dia 
das Mães. Em cada unidade, as colaboradoras 
foram recepcionadas com um presente, uma 
gola de tricô, junto com um balão em formato 
de coração e um cartão com mensagem, ilus-
trado com a foto dos filhos. A homenagem faz 
parte do calendário da Rio Deserto e visa a va-
lorização dos colaboradores.

DIA DOS PAIS

A importância de valorizar os momentos 
com a família, de aproveitar as fases da vida 
dos filhos e de dizer às pessoas o quanto nos 
importamos com elas, foram assuntos que 
levaram os colaboradores da Rio Deserto à 
reflexão durante um momento especial rela-
cionado ao Dia dos Pais, realizado em 2018. 
Além da reflexão, os colaboradores que são 
pais também foram presenteados com um kit 
churrasco, que remete às festas em família. A 
celebração é considerada muito importante no 
calendário da empresa, uma vez que, entre os 
colaboradores, estão grande número de pais.

CELEBRAR AS DATAS ESPECIAIS
Momentos que reforçam o afeto entre colegas de trabalho.
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DESENHANDO O NATAL RIO DESERTO

No fi nal do ano de 2018, pais e fi lhos se reu-
niram, para a premiação da 5ª edição do Pro-
jeto “Desenhando o Natal Rio Deserto”, que 
propõe que fi lhos de colaboradores façam de-
senhos para ilustrar o cartão de natal da em-
presa. Na ocasião, as seis crianças vencedoras 
refi zeram os desenhos, receberam certifi cados 
e foram presenteadas.

Na edição de 2018, o concurso teve o tema 

COMEMORAÇÕES INTERNAS

Vencedores de cada categoria do Projeto 
“Desenhando o Natal Rio Deserto 2018”

“Natal Feliz”. Ao todo, 59 trabalhos foram ins-
critos, sendo escolhidos 2 de cada categoria. 
Uma das categorias foi destinada às crianças 
com idade de 4 a 6 anos, outra para partici-
pantes de 7 a 9 anos, e mais uma categoria 
para contemplar crianças com idade de 10 a 
12 anos. Todos os participantes do concurso 
receberam uma lembrança e certifi cado.

Este projeto tem cunho educativo, estimula a imaginação e a criatividade, 
é uma forma de linguagem, da percepção que cada criança tem quanto ao tema. 

Neste ano, propomos às crianças que desenhassem o signifi cado de um Natal Feliz. Fomos 
surpreendidos ao ver que a grande maioria desenhou a família, a preocupação com o bem-

-estar do próximo, desejos de amor, união. Parabéns pais! Isso mostra os valores que elas 
consideram importantes”.

 Jaci Baggio Vieira, coordenadora de RH.

Categoria 4 a 6 anos

Nicolas Serafi m Soares – Filho do colabo-
rador Douglas Soares (Unidade de Extração 
Mina 101)

Alice Demétrio Dutra – Filha do colaborador 
Fabrício Damásio Dutra (Unidade Metalúrgica)

“
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Categoria 7 a 9 anos

Nathalia Costa – Filha do colaborador Diego 
Luiz Costa (Unidade Produtiva II)

Ana Paula Elias Pescador – Filha do colabora-
dor Reginaldo Pescador (Unidade Metalúrgica)

Categoria 10 a 12 anos

Heitor Zanini Formanski – Filho do colabora-
dor Leonardo Formanski (Unidade de 
Extração Mina 101)

Miriã Letícia Vieira de Souza – Filha do cola-
borador Demétrio Bernardes de Souza 
(Unidade Metalúrgica)
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CERTIFICAÇÕES

Para cumprir com as exigências de órgãos 
certifi cadores nacionais e internacionais, 
a Rio Deserto adota e respeita todas as 
medidas que asseguram as certifi cações. 
O profi ssionalismo, compromisso com o 
meio ambiente e a busca por melhorias es-
timulam a manutenção dos certifi cados.

CERTIFICAÇÕES



SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO NA NBR ISO 9001:2015

Caixa de Embarque 
Siderópolis/SC

Unidade de Extração Mina 101
Içara/SC

Unidade de Extração Mina Cruz 
de Malta 
Treviso/SC

Unidade de Extração Mina Novo 
Horizonte
Criciúma/SC

Escritório Central
Criciúma/SC

Unidade 
Produtiva II 
Rio Deserto 
Urussanga/SC

Mineração e 
Pesquisa 
Brasileira Ltda. 
Agronegócio
Urussanga/SC

Divisão Laboratório
Urussanga/SC
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CERTIFICAÇÕES

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO NA NBR ISO 14001:2015 Caixa de Embarque 
Siderópolis/SC

Unidade de Extração Mina 101
Içara/SC

Unidade de Extração Mina Cruz 
de Malta 
Treviso/SC

Unidade de Extração Mina 
Novo Horizonte
Criciúma/SC

Divisão Laboratório
Urussanga/SC

Escritório Central
Criciúma/SC

Caixa de Embarque 
Siderópolis/SC

Unidade de Extração Mina 101
Içara/SC

Unidade de Extração Mina Cruz 
de Malta 
Treviso/SC

Unidade de Extração Mina 
Novo Horizonte
Criciúma/SC

Divisão Laboratório
Urussanga/SC

Escritório Central
Criciúma/SC

SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO NA OHSAS 18001:2007

Certificada na GMP + B2 Production of Feed Ingredients

Mineração e Pesquisa 
Brasileira Ltda. 
Agronegócio
Urussanga/SC
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A Rio Deserto foi novamente contemplada, em 2018, com o 
Certificado Destaque Ambiental (Selo Verde). A condecoração é 
emitida pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
por meio de pesquisa realizada junto às Secretarias Estaduais 
de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, CO-
NAMA e Prefeitura. 

Conforme especificado em documento, o Selo Verde é um re-
conhecimento entregue a um seleto grupo de empresas que vem 
assumindo um compromisso com o desenvolvimento sustentá-
vel, possuindo os licenciamentos em dia e aplicando boas prá-
ticas ambientais. Nos critérios de avaliação para a emissão do 
Certificado Destaque Ambiental estão itens como água e efluen-
tes, energia, matérias-primas e resíduos, emissões atmosféricas 
e educação ambiental.

OHSAS 18001
A Rio Deserto recebeu, em 2018, a certifi-

cação OHSAS 18001, relacionada ao Sistema 
de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 
(SGSSO). A auditoria foi realizada pelo órgão 
certificador BRTUV. Com a conquista, a orga-
nização passou a ser a primeira carbonífera 
do sul de Santa Catarina com certificação nas 
3 normas de gestão: ISO 9001 (Sistema de 
Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Sistema de 
Gestão Ambiental) e OHSAS 18001.

As unidades da Rio Deserto certificadas 
OHSAS 18001 são as seguintes: Unidade de 
Extração Mina Cruz de Malta, Caixa de Embar-
que, Unidade de Extração Mina 101, Divisão 
Laboratório, Unidade de Extração Mina Novo 
Horizonte e Escritório Central. A certificação 
OHSAS 18001 é válida por 3 anos, sendo re-
alizadas auditorias de acompanhamento anu-
almente. A pretensão é que a certificação seja 
estendida também para as demais unidades 
do grupo.

Em paralelo a recomendação da certifica-
ção OHSAS 18001, as unidades da Rio Deser-
to também passaram por recertificações, ob-
tendo a ISO 9001 e a ISO 14001, versão 2015.

SELO VERDE

A OHSAS 18001 se refere a uma sigla em 
inglês (Occupational Health and Safety As-
sessment Series) que significa Série de Ava-
liação de Segurança e Saúde Ocupacional. 
A norma visa proteger e assegurar que os 
colaboradores de uma organização tenham 
um ambiente de trabalho saudável e segu-
ro. No sul de Santa Catarina, são poucas as 
empresas com certificação OHSAS 18001, 
entre elas estão a Ferrovia Tereza Cristina, 
Transferro Operadora Multimodal e Engie 
Brasil Energia. Com a certificação da Rio 
Deserto, fecha-se um ciclo no fornecimento 
de carvão mineral para a geração de ener-
gia no sul do estado.
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PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

Desde 2010, a Rio Deserto mantém o Pro-
jeto Içara Mais Doce, em parceria com a 
Associação de Apicultores de Içara, esti-
mulando a produção de mel por meio de 
plantações de eucaliptos melíferos e forta-
lecendo a economia da região. Já o Projeto 
Felinos do Aguaí ajuda na conservação de 
áreas de proteção de felinos silvestres. É 
desenvolvido na Reserva Biológica Esta-
dual do Aguaí, importante área de Mata 
Atlântica, e existe desde 2006.

 PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS



Tão importante quanto cuidar do meio ambiente e da segurança é realizar ações com 
impactos positivos na vida das comunidades onde a Rio Deserto atua.

IÇARA + DOCE

O perfume adocicado é uma das caracte-
rísticas dos eucaliptos melíferos doados pela 
Rio Deserto para os apicultores do município 
de Içara, por meio do Projeto Içara Mais Doce. 
Em alguns terrenos as mudas recém-planta-
das começam a despontar, em outros já exis-
tem grandes árvores plantadas há quase 10 
anos. Anualmente, a Rio Deserto doa mais 
de 50 mil mudas de eucalipto melífero, bene-
fi ciando mais de 40 produtores de mel, que 
fazem parte da Associação dos Apicultores de 
Içara (API). 

O projeto Içara Mais Doce existe desde 
2010, sendo fruto de uma parceria da Rio De-
serto com a Associação de Apicultores de Iça-
ra (API). Atualmente, a API tem 42 associados, 
com 400 a 500 caixas cada, o que totaliza algo 
em torno de 21 mil colmeias e pelo menos 700 
apiários. Isso em cerca de 200 propriedades 
na região sul catarinense. O município de Içara 
está entre as cidades catarinenses com produ-
ção mais expressiva de mel, tanto que tem o 
título de Capital do Mel.

PROTEGER NOSSA REGIÃO

A Rio Deserto está presente no município de 
Içara desde 2003, quando foi iniciado o projeto 
da Unidade de Extração Mina 101. Desde que 
iniciou as operações, em 2011, a unidade con-
tribui na arrecadação de impostos e geração 
de empregos. A participação social da empre-
sa ganha destaque no município, com ênfase 
para o desenvolvimento do projeto Içara Mais 
Doce, que benefi cia os apicultores, e para 
ações sociais que contemplam as comunida-
des do entorno.

Intuito da Rio Deserto é favorecer municípios onde está instalada

Renovação de contrato para 2019
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O Projeto Felinos do Aguaí é voltado à de-
fesa do meio ambiente na região carbonífera 
sul catarinense, com ênfase para a conserva-
ção de áreas fundamentais para a proteção 
de felinos silvestres. As atividades do Institu-
to Felinos do Aguaí são realizadas na Reserva 
Biológica Estadual do Aguaí, que compreende 
uma área de quase 8 mil hectares, localizada 
dentro dos territórios dos municípios catari-
nenses de Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, 
Morro Grande, também se confrontando com 
o município de Bom Jardim da Serra. 

A Rebio do Aguaí resguarda a grande va-
riedade de espécies de plantas e animais, que 
fazem da região um cenário valioso para a 
conservação da biodiversidade, com caracte-
rísticas naturais relevantes, riqueza de ecossis-
temas, relevo bastante acidentado de escar-
pas e chapadas, magníficos canyons e belas 
cachoeiras. 

FELINOS DO AGUAÍ

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

O Instituto Felinos do Aguaí já foi premiado 
em âmbito estadual e nacional. Em 2009, re-
cebeu os prêmios Von Martius de Sustentabili-
dade e Fritz Müller. Em 2010, foi congratulado 
com o prêmio Empresa Cidadã ADVB/SC e, em 
2011, com o Prêmio Expressão de Ecologia. 
Em 2016, por sua vez, recebeu o Prêmio Ser 
Humano SC, na categoria Cases Socioambien-
tais. Em 2018, também foi contemplado com 
o Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública, 
da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC/ESAG), e com o 1º Prêmio Nacional 
de Educação Ambiental em Ação.

O Projeto Felinos do Aguaí, desenvolvido 
em parceria com a Rio Deserto, existe desde 
2006, sendo composto por Programa de Edu-
cação Ambiental e o Programa de Pesquisa.
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Em 2018, os trabalhos na área de educação 
ambiental alcançaram diretamente 3 mil pes-
soas, em 10 municípios da região carbonífera 
sul catarinense.

 A ponte sobre o Rio São Bento, que dá 
acesso à Trilha dos Tropeiros e ao Instituto Fe-
linos do Aguaí, foi completamente reformada, 
garantindo a segurança de quem passa pelo 
local e permitindo acesso ao Centro de Educa-
ção Ambiental.

Outra novidade foi a parceria com a Reserva 
São Francisco, que disponibilizou área de pre-
servação ambiental para a realização de ativi-
dades de interpretação ambiental. Assim, em 
2018, além de Siderópolis, o Instituto Felinos 
do Aguaí passou a realizar atividades de edu-
cação ambiental também em Nova Veneza.

Destaques da Educação Ambiental

Em relação ao programa de pesquisa, ines-
peradas surpresas e novas oportunidades mar-
caram o ano de 2018. As surpresas envolve-
ram o aparecimento de um Leão-baio (Puma 
Concolor) no litoral catarinense, sendo coloca-
do um transmissor de monitoramento e feita a 
reintrodução na Mata Atlântica. 

Outro fato relevante foi a 6ª edição da Ex-
pedição Científica Aguaí, realizada em Treviso, 
e que revelou registros de espécies novas, re-
centemente descritas, raras e endêmicas, que 
surpreenderam os pesquisadores.

Ainda no viés da pesquisa, pelo segundo 
ano consecutivo, o Instituto Felinos do Aguaí 
foi contemplado com recursos da Justiça Fe-
deral de Santa Catarina, contribuindo imensa-
mente para avanços da pesquisa. 

Outra novidade foi a parceria com a ONG 
Ambá, do Uruguai. A proposta é trabalhar em 
conjunto com as instituições do Uruguai, com-
parando a variabilidade genética do Gato-ma-
racajá (Leopardus Wiedii) nos dois países.

Destaques do Programa de Pesquisa

Para a Rio Deserto é uma satisfação estar junto a projetos como este, 
que ressaltam aspectos como educação, atenção ao meio ambiente e 

sustentabilidade em todos os sentidos”.

Valcir José Zanette, um dos administradores da Rio Deserto

“
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PROGRAMAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS

Ações voltadas à solidariedade sempre fo-
ram constantes na Rio Deserto, que apoia 
projetos e instituições benefi centes. Ativi-
dades culturais, educativas e sociais, como 
escolinhas de futebol, futsal e equipes de 
basquete, e o apoio mensal a organizações 
são apenas algumas delas.

PROGRAMAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS



APASB

Além de ser referência estadual e nacional 
na modalidade de futsal, a Associação de Pais 
e Atletas São Bento (APASB), anteriormente 
denominada Associação de Pais e Amigos do 
Futsal (APAF), também mantém equipes de 
handebol, voleibol e basquetebol. Atualmente, 
quase 500 crianças fazem parte das escolinhas. 
Uma das principais características da associa-
ção é a essência voltada à formação de cida-
dãos críticos, capazes de transformar o mundo 
em um lugar melhor. A Rio Deserto contribui 
com a Associação de Pais e Atletas São Bento 
por meio de apoio fi nanceiro mensal.

INSTITUTO SHOW DE BOLA
O Instituto Show de Bola, anteriormente 

denominado Associação Benefi cente Semean-
do Vida, é uma iniciativa de cunho social, es-
portivo e cultural, que fomenta a educação e 
promove a integração sadia entre as pessoas, 
incentivando o respeito e as boas práticas diá-
rias. A entidade atende crianças e adolescen-
tes com idade entre 7 e 16 anos, regularmente 
matriculados em escolas públicas, residentes 
em comunidades como Ana Maria, Vida Nova 
e outras do entorno, no município de Criciú-
ma. Entre as ofi cinas oferecidas estão futebol, 
vôlei, tênis de mesa, música e outros. A con-

BASQUETE FEMININO

Contribuir para a formação moral, ética e 
dar oportunidade para o surgimento de talen-
tos no esporte e na vida. Este é o objetivo da 
equipe de Basquete Feminino de Criciúma. Os 
treinos acontecem na SATC (Associação Bene-
fi cente da Indústria Carbonífera de Santa Cata-
rina). A equipe mantém atletas nas categorias 
Sub 12, 13, 15, 17, 19 e adulto. Além da parti-
cipação em campeonatos e da conquista de tí-
tulos, a equipe mantém intuitos sociais, como 
reduzir a evasão escolar, ensinar valores éticos 
e morais para a criança por meio do esporte, 
afastar crianças e adolescentes da violência e 
das drogas, dentre outras iniciativas.

Iniciativas voltadas a solidariedade são constantes na Rio Deserto.

GERAR OPORTUNIDADES

tribuição mensal concedida pela Rio Deserto 
auxilia na manutenção do projeto.
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CRICIÚMA BASQUETE CLUBE

O Criciúma Basquete Clube, voltado à des-
coberta de talentos e ao desenvolvimento de 
equipes de basquete masculino, é uma das en-
tidades que recebem apoio mensal da Rio De-
serto. O projeto estimula a prática de esporte 
por meio de parcerias com escolas públicas e 
privadas. As categorias sub-12, sub-17 e adul-
to são destaques.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS 
DE CRICIÚMA (JUDECRI)

A Associação dos Deficientes Físicos de 
Criciúma é filantrópica e voltada a um úni-
co objetivo: a inclusão social. A entidade foi 
fundada em 1981, defende os direitos das 
pessoas com deficiência, integrando-as por 
meio de ações relacionadas ao esporte, cul-
tura e lazer. Por compreender a relevância 
da Judecri para a sociedade, a Rio Deserto 
mantém um apoio financeiro mensal à ins-
tituição.

APAE CRICIÚMA

A Rio Deserto contribui com a APAE de Cri-
ciúma por meio de apoio financeiro mensal. 
A parceria existe desde 2017. Atualmente, a 
APAE de Criciúma atende quase 300 alunos, 
desde recém-nascidos até pessoas com mais 
de 60 anos de idade. A entidade presta servi-
ços de educação, saúde e assistência social, 
constituindo uma rede de defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência intelectual e múl-
tipla.

PROGRAMAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS
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Além do apoio financeiro concedido men-
salmente para entidades beneficentes locali-
zadas na região sul de Santa Catarina, a Rio 
Deserto também contribui, esporadicamente, 
com instituições de ensino, igrejas, equipes 
esportivas, ONG´s, eventos, ações desenvol-
vidas por comunidades, e outros.

ASSOCIAÇÃO ALPHA KARATÊ

A Rio Deserto apoiou financeiramente, no 
segundo semestre de 2018, a Associação Al-
pha Karatê, de Urussanga (SC). A entidade es-
portiva mantém, desde 2011, o Projeto “Quem 
Luta Não Briga”, cujo objetivo é atrair crianças, 
adolescentes e adultos com interesse em com-
petir, praticar ou simplesmente conhecer os 
benefícios, princípios e fundamentos da arte 
marcial. Atualmente, a Associação Alpha Ka-
ratê tem mais de 150 alunos, bem como mais 
de 30 atletas de alto rendimento. A equipe 
também já acumula participações em concei-
tuadas competições e importantes vitórias.

APOIO A ESCOLAS, ONG´S, COMUNIDADES E EQUIPES ESPORTIVAS

Entre as doações realizadas em 2018, des-
taque para a entrega de bicicletas, televisores, 
mudas de árvores nativas para o Grupo Esco-
teiro Aguaí (Siderópolis) e para o Lions Clube 
(Lauro Müller).

Por parte da Ragro, por sua vez, mais de 
850 quilos do produto Top Clean (areia higiê-
nica para gatos) foram doados, em 2018, para 
cinco associações de proteção aos animais, 
localizadas nos municípios da AMREC (Asso-
ciação dos Municípios da Região Carbonífera).
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PROGRAMAS INTERNOS

PROGRAMAS INTERNOS

A Rio Deserto mantém programas inter-
nos, como o Programa de Estágio, o Jovem 
Aprendiz, o Caminhos & Escolhas (voltado 
à orientação profi ssional de colaboradores 
e familiares), o Programa Ouvir para Evo-
luir (onde os colaboradores podem expres-
sar opiniões), o Programa de Desenvolvi-
mento de Líderes (destinado a fomentar 
habilidades de liderança), e o Qualidade 
de Vida e Saúde (com iniciativas para saú-
de e bem-estar dos colaboradores).



LEITE SOLIDÁRIO

O Projeto Leite Solidário, da Rio Deserto, 
bateu recorde em 2018, com a doação de 6.187 
litros de leite. As contribuições beneficiaram 
14 instituições localizadas na Associação dos 
Municípios da Região Carbonífera (AMREC). O 
maior número de doações até então havia sido 
registrado em 2017, com a entrega de 5.217 
litros de leite às instituições.

As instituições beneficiadas com o Proje-
to Leite Solidário em 2018 foram: Associação 
Beneficente Abadeus (Criciúma), Associação 
de Caridade Fanuel – ACAF (Criciúma), Abrigo 
Paraíso da Criança (Urussanga), Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (Crici-
úma e Lauro Müller), Escolinha Sementes do 
Futuro (Criciúma), Casa Maria Tereza de Apoio 
a Pessoas com Câncer (Criciúma), Casa Gui-
do (Criciúma), Amigos dos Autistas da Região 
Carbonífera de Santa Catarina – AMA-REC/SC 
(Criciúma), Hospital Municipal Henrique Lage 
(Lauro Müller), Grupo de Apoio a Famílias da 
Igreja Assembleia de Deus (Criciúma), Bairro 
da Juventude (Criciúma), Casa da Infância (Cri-
ciúma) e Paróquia São Paulo Apóstolo (Criciú-
ma).

Existente desde 2005, o Projeto Leite Soli-
dário, da Rio Deserto, consiste na doação de 
leite para entidades e famílias carentes dos 
municípios onde estão instaladas as unidades 
da empresa. Assim, todos os meses cada co-
laborador recebe 24 litros de leite e pode op-
tar por doar uma parte. Desde 2015, quando o 

projeto completou 10 anos de existência, a Rio 
Deserto passou a duplicar a quantidade de lei-
te doada mensalmente pelos colaboradores, 
permitindo que mais de uma instituição seja 
ajudada por mês.

Solidariedade e crescimento profissional são diferenciais da Rio Deserto.

PROMOVER DESENVOLVIMENTO

Janeiro: 463 litros
Fevereiro: 536 litros
Março: 429 litros
Abril: 578 litros
Maio: 433 litros
Junho: 506 litros

Quantidade de doação mensal em 2018

Julho: 473 litros
Agosto: 508 litros
Setembro: 571 litros
Outubro: 573 litros
Novembro: 539 litros
Dezembro: 578 litros
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PROGRAMA DE ESTÁGIO RIO DESERTO

O primeiro emprego, a primeira experiência 
e um passo decisivo na trajetória profissional. 
Tudo gera expectativas. Com o intuito de ofere-
cer oportunidades, a Rio Deserto mantém, há 
mais de uma década, o Programa de Estágio, 
uma porta de entrada para o mercado de tra-
balho. O programa vem crescendo significati-
vamente na oportunidade de vínculos de está-
gio: em 2016, foram realizados 35 vínculos de 
estágio; em 2017, o número cresceu para 37; 
no ano de 2018, o Programa de Estágio opor-
tunizou 53 vínculos de estágios (obrigatórios 
e não obrigatórios). Desses, considera-se cer-
ca de 14 estagiários ativos, onde possibilitou 
que 64% dos estagiários fossem contratados. 
A empresa proporciona também que colabora-
dores realizem o estágio obrigatório para con-
clusão do curso de formação. Em comparação 
com 2017, o ano de 2018 teve um aumento 
de 50% no número de colaboradores que con-
cluíram o estágio obrigatório na empresa, sen-
do um ambiente de incentivo à educação que 
merece destaque. Isso demonstra o quanto o 
estágio é uma prática indispensável de desen-
volvimento pessoal e profissional dentro da 
Rio Deserto.

Todos os estagiários são remunerados e 
têm direitos a benefícios como vale-transpor-
te, alimentação, plano de saúde e outros. Ao 
estagiário também, no âmbito da Rio Deser-
to, é concedida participação em treinamen-
tos, campanhas e programas internos, com a 
oportunidade de adquirir novos conhecimen-

tos e desenvolver novas competências sejam 
elas técnicas ou comportamentais, somando 
em horas curriculares complementares, bem 
como proporcionando o desenvolvimento do 
educando para o trabalho e para a vida cida-
dã. Tudo isso traduz na descoberta de novos 
talentos, no alto índice de contratação de es-
tagiários ao final do programa de estágio e no 
número de formação de profissionais dentro 
da organização.

Compreendendo o estágio como um ato 
educativo, a Rio Deserto também faz parte do 
Movimento Santa Catarina pela Educação, li-
derado pela Federação das Indústrias do Esta-
do de Santa Catarina (FIESC). A ação visa mo-
bilizar e estimular o poder público e os setores 
econômicos a investir e melhorar a educação 
do Estado em relação à escolaridade, qualida-
de de ensino e qualificação profissional.

O Programa de Estágio da Rio Deserto já foi 
reconhecido diversas vezes pelo Prêmio Santa 
Catarina pela Educação, na categoria Melho-
res Práticas de Estágio, entregue pela FIESC – 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC). Em 2016, além 
da etapa estadual, a Rio Deserto também con-
quistou em âmbito nacional o Prêmio IEL de 
Melhores Práticas de Estágio. Em 2018, pela 
segunda vez consecutiva, a Unidade Metalúr-
gica da Rio Deserto conquistou o título de pri-
meiro lugar em âmbito estadual na categoria 
Micro Empresa/Pequeno Porte do Prêmio IEL 
– Melhores Práticas de Estágio.

Encontro de Estagiários 2018

Encontro de Supervisores de Estágio 2018
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

A Rio Deserto passou a contar, em 2018, 
com o Programa Jovem Aprendiz. A novidade é 
destinada aos jovens de 15 a 21 anos de idade, 
que estejam cursando ou que já tenham con-
cluído o ensino médio. As atividades teóricas 
e práticas são realizadas exclusivamente na 
Instituição de Ensino SATC (Associação Benefi-
cente da Indústria Carbonífera de Santa Cata-
rina), de segunda a sexta-feira, das 13h15min 
às 17h30. A organização é mantida via contri-
buição de cerca de 1% do faturamento da Rio 
Deserto e de todas as outras carboníferas que 
compõem o Sindicado da Indústria de Extra-
ção do Carvão (SIECESC). Além da formação 
em dois cursos (certificado no curso de Ajus-
tador Mecânico e diploma no curso técnico de 
Eletromecânica) os participantes ainda têm 
registro na Carteira de Trabalho pelo período 
de 24 meses, vale-transporte e remuneração 
conforme previsão legal.

O Programa Jovem Aprendiz, da Rio De-
serto, foi lançado oficialmente na Unidade de 
Extração Mina 101 e recebeu 20 inscrições. A 

Jovem Aprendiz – Início em julho de 2018

Luis Henrique Vefago Euzébio – filho do colaborador Rafael Euzébio
Luis Eduardo Teixeira – filho do colaborador Eduardo Teixeira
João Vitor Genovencio Rita – filho do colaborador Ricardo Rita
Paulo Henrique Meneghel da Rosa – filho do colaborador Paulo Sérgio da Rosa

ideia principal foi de estender aos colabora-
dores a implantação do programa e incenti-
vá-los à indicação de filhos ou familiares. Dos 
inscritos, 4 foram selecionados para iniciar em 
julho de 2018. Critérios para a seleção diante 
das quatro vagas: 1º Filho de colaborador, 2º 
Tempo de casa do colaborador e 3º Idade do 
aprendiz.

“ Esta empresa sempre nos surpreende com coisas boas. 
Estamos muito felizes pela oportunidade e

 somos muito gratos por todo o apoio.”

Colaborador Paulo Sérgio da Rosa, pai do jovem Paulo Henrique Meneghel da Rosa
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CAMINHOS & ESCOLHAS

O período de escolha da profissão geral-
mente costuma ser repleto de indecisões. Para 
facilitar o processo, a Rio Deserto mantém o 
Projeto Caminhos & Escolhas, voltado à orien-
tação profissional e que incentiva a educação. 
Em 2018, na 3ª edição, 20 pessoas participa-
ram dos encontros, sendo alguns deles filhos, 
esposas ou familiares de colaboradores.

O Programa Caminhos & Escolhas é des-
tinado aos colaboradores e/ou familiares de 
colaboradores que estejam cursando o último 
ano do ensino médio ou frequentando o cur-
sinho pré-vestibular ou até mesmo para os 
que já concluíram os estudos e pretendem es-
colher uma profissão. A iniciativa é composta 
por 4 encontros que contemplam entrevista 

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE

O Programa Qualidade de Vida e Saúde, 
da Rio Deserto, é composto por ações desen-
volvidas com o objetivo de melhorar a quali-
dade de vida dos colaboradores. Além disso, 
o monitoramento de saúde possibilita que a 
empresa realize diagnósticos precoces, evi-
tando o desencadeamento de doenças graves 
ou futuras lesões ocupacionais. As iniciativas, 
promovidas pelo departamento médico, visam 

individual, palestra, atividades e devolutivas 
individuais, quando cada participante recebe 
um material sobre o próprio perfil profissional, 
bem como as profissões condizentes com as 
habilidades. 

informar e motivar os colaboradores a adota-
rem hábitos, comportamentos e condições de 
vida saudáveis.

O Programa Qualidade de Vida, da Rio De-
serto, consolida o acompanhamento de uma 
tendência mundial nas organizações: a cultura 
de prevenção de doenças e promoção de saú-
de, para além dos âmbitos organizacionais.

As atividades são compostas pelas seguintes ações:

Educativas - visam a informação e o co-
nhecimento dirigidos a toda a empresa. 
Acontecem por meio de material impres-
so (folders, cartilhas, cartazes), palestras e 
cursos.

Comunicação - apresentação do progra-
ma aos colaboradores, das ações educati-
vas e interventivas, de seus lugares e tem-
po, de sua importância, de seus resultados 
e de suas vantagens.

Ações de intervenção preventiva - são 
ações específicas que visam diagnóstico e 
acompanhamento de tópicos de programas 
como doenças sexualmente transmissíveis, 
tabagismo, controle de peso, vacinação e 
outros. O público-alvo são colaboradores 
com um ou mais fatores de risco que quei-
ram participar de programas por iniciativa 
própria.
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Estreitar as relações entre a organização, 
as lideranças e os colaboradores é o principal 
intuito do Programa Ouvir para Evoluir, da Rio 
Deserto. Por meio de ferramentas como pes-
quisa de clima, entrevistas de desligamento e 
pesquisas de satisfação, estimula-se os cola-
boradores a expressarem opiniões e darem su-
gestões quanto aos processos adotados pela 
empresa e as práticas no ambiente de traba-
lho.

Em 2018 foi realizada, nas unidades da Rio 
Deserto, a Pesquisa de Clima. A análise possi-
bilitou uma visualização do ambiente interno 
da empresa, tendo como objetivo a busca de 
melhorias constantes e o fortalecimento de 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

A palestra “Líder do Futuro”, ministrada 
pelo coaching Laércio Rosso, marcou o encer-
ramento das atividades do Programa de De-
senvolvimento de Líderes, promovido pelo se-
tor de recursos humanos da Rio Deserto, em 
2018. O encontro aconteceu na Associação da 
Rio Deserto, localizada em Criciúma (SC), em 
novembro, e reuniu mais de 40 colaboradores 
que desempenham função de liderança nas 

CAMPANHA DO AGASALHO

As entidades beneficentes Nossa Casa e Abadeus, ambas com sede na cidade de Criciúma 
(SC), foram beneficiadas com as peças arrecadadas na Campanha do Agasalho promovida pela 
Rio Deserto em 2018. Ao todo, foram entregues 455 peças de roupa, 42 pares de sapato, 14 
acessórios como meias, toucas e cachecóis, bem como 6 cobertores, totalizando mais de 500 
itens.

PROGRAMA OUVIR PARA EVOLUIR

Unidades de Extração Mina 101 e Mina Cruz 
de Malta. 

O Programa de Desenvolvimento de Líderes 
teve início no dia 25 de agosto, na Unidade de 
Extração Mina Cruz de Malta, e no dia 1º de 
setembro na Unidade de Extração Mina 101. A 
capacitação foi composta por 6 encontros rea-
lizados em sábados alternados, sempre das 8 
às 12 horas. Entre os temas abordados no de-
correr da formação, destaque para o autoco-
nhecimento, o gerenciamento do stress, a oti-
mização do tempo, feedback e conhecimento 
de processos internos, oratória, entre outros.

O Programa de Desenvolvimento de Líderes, 
da Rio Deserto, tem o objetivo de desenvolver 
a liderança e áreas de apoio no aprimoramen-
to das habilidades em gestão de pessoas, auxi-
liando na administração dos comportamentos 
internos e potencialização do capital humano. 

pontos positivos. Os questionários foram res-
pondidos pelos colaboradores no período de 
17 a 21 de setembro. Com os resultados são 
traçados planos de ação.
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As iniciativas da Rio Deserto sempre re-
cebem reconhecimento da sociedade. Em 
2018, a empresa recebeu prêmios nacio-
nais, estaduais e homenagens. Os títulos 
são importantes incentivos para seguir 
contribuindo com o meio onde está inseri-
da.
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20º PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA MINERO-METALÚRGICA BRASILEIRA

Dois projetos da Rio Deserto foram premia-
dos, em 2018, no 20º Prêmio de Excelência 
da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira. O 
evento aconteceu em Belo Horizonte (MG). 
Um dos trabalhos contemplados foi o projeto 
“Proteção do Eixo Excêntrico”, elaborado por 
colaboradores da Unidade de Extração Mina 
Cruz de Malta. O outro projeto premiado, 
“Adaptação de Mangueiras no Suspiro do Tan-
que no Minerador Contínuo”, foi elaborado por 
colaboradores da Unidade de Extração Mina 
101.

Organizada pela Revista Minérios & Mine-
rales, a premiação tem o objetivo de divulgar, 
anualmente, as melhores tecnologias, proces-
sos e conceitos aplicados em mineradoras de 
todo o Brasil. A Rio Deserto também já havia 
sido premiada outras vezes no Prêmio de Exce-
lência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasi-
leira, mas nunca com dois títulos em uma úni-
ca edição da premiação.

O projeto “Proteção do Eixo Excêntrico” le-
vou em consideração a segurança dos colabo-
radores. O estudo propôs a instalação de uma 
proteção no eixo excêntrico das peneiras do 
circuito de finos do beneficiamento, evitando o 
risco de acidentes. Para a proteção foram utili-
zados canos de PVC rígido de alta resistência. 
A medida, além de evitar acidentes, também 
facilitou operações como lubrificação, cum-

prindo Normas Regulamentadoras.
Já o projeto “Adaptação de Mangueiras no 

Suspiro do Tanque no Minerador Contínuo” 
consiste em unificar os suspiros do tanque hi-
dráulico elevando seu ponto de respiro, com 
o objetivo de eliminar qualquer vazamento 
de óleo causado por inclinação do minerador 
contínuo. Com a melhoria, não houve mais pa-
radas de produção nem danificação de compo-
nentes mecânicos por vazamentos ocorridos 
devido à inclinação do Minerador Contínuo.

Rio Deserto é homenageada em sessão solene da ALESC

A Rio Deserto foi condecorada durante 
sessão solene realizada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina 
(ALESC), em junho de 2018, na Associação 
Empresarial de Criciúma (ACIC). O evento, 
em homenagem aos Desbravadores da Mi-
neração do Carvão da Região Sul, foi pro-
posto pelo então deputado estadual Clei-
ton Salvaro, e destacou a história do carvão 
mineral e a importância do setor para o de-
senvolvimento da região sul catarinense.

FIQUE SABENDO!



PRÊMIO IEL – MELHORES PRÁTICAS DE ESTÁGIO 2018

O Programa de Estágio da Rio Deserto foi 
condecorado com o Prêmio IEL – Melhores 
Práticas de Estágio 2018, em âmbito estadual. 
O reconhecimento foi conquistado pela Uni-
dade Metalúrgica, inscrita na categoria Micro 
Empresa/Pequeno Porte. A organização foi a 
única contemplada do sul catarinense. O even-
to aconteceu na sede da Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Ao 
todo, mais de 100 empresas disputaram o tí-
tulo.

Nesta edição do prêmio, a avaliação da 
banca julgadora foi bastante criteriosa. Entre 
os métodos de análise, destaque para a visita 
realizada na empresa e para as entrevistas in-
dividuais, cujo intuito foi comprovar todos os 
dados informados na inscrição do projeto. O 
título é um reconhecimento muito significativo 
tendo em vista todo o trabalho desenvolvido 
na Rio Deserto em se tratando do Programa 
de Estágio.

O Prêmio IEL – Melhores Práticas de Está-
gio é uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi 
que visa reconhecer e incentivar a qualidade 
dos programas de estágio no Brasil de forma a 
garantir a conexão entre o público acadêmico 

e empresas concedentes, estimulando a me-
lhoria na qualidade da educação, na formação 
dos futuros profissionais, além de representar 
uma oportunidade para as concedentes de es-
tágio selecionarem novos talentos.

O Programa de Estágio da Rio Deserto exis-
te há mais de uma década e já foi reconheci-
do diversas vezes pelo Prêmio Santa Catarina 
pela Educação, na categoria Melhores Práti-
cas de Estágio, entregue pela FIESC – Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL/SC). Em 2016, além da etapa 
estadual, a Rio Deserto também conquistou o 
Prêmio IEL de Melhores Práticas de Estágio 
em âmbito nacional.

Um dos administradores da Rio Deserto, 
Valcir José Zanette, foi homenageado pela 
Câmara de Vereadores de Criciúma, em de-
zembro de 2018, com o título de Cidadão 
Honorário. A solenidade aconteceu na So-
ciedade Recreativa Mampituba. Na ocasião, 
o Legislativo homenageou 24 cidadãos e 
entidades que contribuem e/ou contribuí-
ram para o desenvolvimento da cidade de 
Criciúma.

A Cidadania Honorária, título concedido 
a Valcir José Zanette, é destinada a pessoas 
que nasceram em outro município, mas que 
desenvolveram e/ou continuam desenvol-
vendo relevantes serviços à localidade que 
lhe concedeu tal cidadania.

FIQUE SABENDO!

Administrador da Rio Deserto é homenageado pelo Legislativo de Criciúma

PREMIAÇÕES



A Rio Deserto foi premiada com o 25º Prê-
mio Expressão de Ecologia, na categoria Con-
trole da Poluição, com o projeto “Ozônio – Ba-
lanço de Massa e de Energia do Tratamento 
da Drenagem Ácida de Mineração”. O evento 
aconteceu na sede da Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catarina (FIESC), em 
Florianópolis. Esta é a 2ª vez que a Rio Deser-
to é condecorada com o título. A primeira foi 
em 2010, na 18ª edição do prêmio, quando 
venceu na categoria Conservação da Vida Sil-
vestre, com o Projeto Felinos do Aguaí.

O projeto “Ozônio – Balanço de Massa e 
de Energia do Tratamento de Drenagem Ácida 
de Mineração” teve a autoria da colaboradora 
Suélen Zanin Manfioletti, que atua no Siste-
ma Integrado de Gestão (SIG) da Unidade de 
Extração Mina Novo Horizonte, em conjunto 
com o professor Elidio Angioletto, da Univer-
sidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). O 
estudo, desenvolvido no Passivo São Geraldo, 
consistiu no tratamento da Drenagem Ácida de 
Minas (DAM) em escala piloto, utilizando ozô-
nio, hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio. 
O objetivo foi buscar novas tecnologias para 
aplicação do tratamento da DAM, tendo em 

PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA

DESTAQUE IÇARENSE

A Unidade de Extração Mina 101, da Rio 
Deserto, mais uma vez foi congratulada com o 
Troféu Destaque Içarense. O evento foi realiza-
do na Sociedade Recreativa Ipiranga, em Içara. 
Esta é a 8ª vez consecutiva que a organização 
recebe o título. Durante a solenidade foram 

vista a remoção dos metais pesados, cumpri-
mento das legislações ambientais vigentes e 
o melhor custo-benefício entre as tecnologias.

O Prêmio Expressão de Ecologia foi criado 
em 1993 pela Editora Expressão e é conside-
rado a maior premiação ambiental do Sul do 
Brasil. Também é reconhecido como a maior 
premiação ambiental do Brasil no segmento 
empresarial com reconhecimento do Ministé-
rio do Meio Ambiente. Na 25ª edição do Prê-
mio Expressão de Ecologia, 126 projetos am-
bientais foram inscritos.

entregues mais de 100 troféus, sendo con-
templadas classes como a empresarial, mé-
dica, esportiva, política, sindical, econômica, 
bancária, cultural, imobiliária e profissionais 
liberais, bem como empresas que fazem a dife-
rença na cidade. A votação para definição dos 
vencedores aconteceu via internet, por 3 me-
ses. O Prêmio Destaque Içarense é realizado 
há 20 anos, sempre com o intuito de incentivar 
e valorizar as organizações que contribuem 
com o desenvolvimento de Içara.

A Rio Deserto está presente em Içara desde 
2003, quando foi iniciado o projeto da Unida-
de de Extração Mina 101. Desde que iniciou as 
operações, em 2011, a unidade contribui na 
arrecadação de impostos e geração de empre-
gos.
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PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS

RIO DESERTO - 01/01 A 31/12/2018

Dados Econômicos e Financeiros R$
Receita de Vendas 244.634.614,95
Folha de Pagamento 30.433.360,14

Indicadores Sociais Internos R$
Alimentação 1.448.551,45
Encargos Sociais 18.168.937,26
Saúde 929.141,10
Segurança e Saúde no Trabalho 670.118,97
Educação 1.473.224,56
Capacitação e Desenvolvimento 
Profissional

150.612,23

Participação nos Lucros e Resultados 504.633,16

Indicadores Sociais Externos R$
Impostos Federais 8.434.469,83
Impostos Estaduais 5.987.247,41
Impostos Municipais 2.761.159,43

Indicadores Ambientais R$
Operação da Empresa 3.245.017,24
Recuperação Ambiental 3.089.803,74

Reservas Minerais Toneladas
Carvão 32.389.168
Nefelina 2.525.714
Fonólito 19.886.637
Bentonita 714.200

Investimentos R$
Máquinas e Equipamentos 3.513.623,82
Instalações Industriais 4.790.510,49
Edificações 546.044,61
Terrenos 200.000,00
Móveis e Utensílios 197.432,58
Equipamentos e Softwares 197.266,47
Veículos 127.500,00
Projeto Maracajá 217.604,17
Desenvolvimento de Novos Produtos 355.842,01
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Base de Cálculo

Receita Bruta
R$ 250.649.838,58

Receita Líquida
R$ 232.334.716,03

Receita Operacional
R$ 244.634.614,95

Entre o valor da Receita de 
Vendas e os demais itens 
registrados, temos o valor 
dos insumos adquiridos de 
terceiros (matérias-primas, 
materiais, serviços de tercei-
ros, fretes, energia, etc.).
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