






Em 2011 as Empresas Rio Deserto completam 93 anos de atividades. Somos uma das empresas mais antigas da 

região Sul de Santa Catarina, mas não podemos ser chamadas de velhas. Nesses quase 93 anos tivemos vários períodos 

de renovação, de rejuvenescimento, mas nada se compara aos últimos 10 anos, quando a Rio Deserto concentrou seus 

investimentos em várias frentes. 
Além da abertura de novas unidades, focamos no investimento social, tecnológico e ambiental. Parte desses 

investimentos você poderá acompanhar neste relatório de atividades.
São ações focadas em compromissos assumidos pela empresa com o desenvolvimento sustentável, aliando 

tecnologia e preservação ambiental e sempre aplicando parte do lucro em projetos socioambientais consistentes e 

confiáveis.
Além de manter nossas ações em todas essas áreas, o ano de 2010 foi marcado por ampliarmos nossos 

investimentos em segurança, setor que já recebia atenção por parte de todas as unidades, mas passou a ter dedicação 

especial. Chamado internamente de “O Ano da Segurança”, estamos trabalhando para conquistar a certificação na 

norma de segurança OHSAS 18.001 e o processo exige disciplina, investimentos e envolvimento de todos os 

profissionais da empresa. Esse trabalho para a certificação em segurança se estenderá durante todo 2011.

RELATÓRIO SOCIAL 2010 02 

MENSAGEM DA DIRETORIA 



PRESENTE NA SUA VIDA

Uma história construída desde 1918, hoje a empresa tem uma estrutura de 15 unidades produtivas, administrativas e de 

pesquisa e ao longo dos anos diversificou suas atividades, mantendo negócios na indústria carbonífera, florestamento e 

reflorestamento, metalurgia, agronegócio, entre outras.

O resultado do trabalho das Empresas Rio Deserto pode ser visto todos os dias na vida das pessoas. Por exemplo, o carvão e 

seus derivados integram a geração de energia como também a fabricação de peças automotivas como: sistemas de freios, 

motores, transmissão, direção, suspensão e eixos. O carvão ativado é usado em larga escala por empresas de saneamento para 

a purificação da água, como também em indústrias farmacêuticas, químicas e alimentícias. Já a nefelina e o fonólito estão 

presentes na fabricação do aço, e também em indústrias cerâmicas e vidreiras.

Além desses segmentos, as Empresas Rio Deserto atendem o agronegócio com produtos que proporcionam o melhor 

desenvolvimento de plantas e animais.

A Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda., empresa que deu origem ao grupo, não apenas foi a pioneira na exploração do 

carvão mineral em escala industrial na região, como também a primeira a utilizar métodos mais modernos para extração e 

beneficiamento, a exemplo do uso do conjunto mecanizado: Continuous Miner (Minerador Contínuo), Shuttle Car (Carros 

Transporte), Feederbreaker (Alimentador-Quebrador),  Roof Bolter (Perfuratriz de Teto), Espessador de Lamelas, Peneira 

Aerosseparadora e Meio Denso.

Pensando no mercado globalizado, desenvolveu novas técnicas a fim de proporcionar aos produtos uma qualidade 

assegurada e custos competitivos.  As Empresas Rio Deserto são reconhecidas pelo respeito às normas técnicas, pelo 

tratamento correto que dispensam ao meio ambiente, pela importância que dão aos seus clientes, colaboradores e pelo 

retorno social nas comunidades em que atuam.

Localizada no Sul de Santa Catarina, as Empresas Rio Deserto têm na sua história o empreendedorismo dos irmãos gêmeos 

João e Gabriel Zanette (in memoriam). 

Foi a coragem do empresário João Zanette, aliada ao conhecimento de parceiros e colaboradores, que impulsionou os 

rumos e o desenvolvimento da empresa que hoje conta com cerca de 560 colaboradores diretos, presentes em pelo menos sete 

municípios catarinenses.

EMPRESAS RIO DESERTO

VALORES

Lucro:

Ética:

Responsabilidade Socioambiental:

 Busca contínua de resultados para a organização. 

Comprometimento: Com os clientes, colaboradores, fornecedores, órgãos fiscalizadores, comunidade e a 

segurança. 

 Respeitar os princípios, as políticas e os procedimentos definidos pela empresa e regulamentados pela 

lei e pela sociedade, trabalhando com honestidade, profissionalismo e transparência.  

 Contribuir para o desenvolvimento consciente e sustentado da 

sociedade, favorecendo o pleno exercício da cidadania e respeitando o meio ambiente. 
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A EMPRESAA EMPRESA

POLÍTICA DE GESTÃO

As Empresas Rio Deserto estabelecem como Política:

Satisfação de seus clientes que é a razão de sua existência, identificando e atendendo os requisitos aplicáveis.

Desenvolvimento de seus colaboradores e fornecedores.

Atendimento à legislação aplicável e adotando procedimentos para prevenção e redução de lesões, acidentes e doenças 

ocupacionais.

Respeito à legislação ambiental e utilização racional de recursos naturais, adotando procedimentos para prevenção da 

poluição, especialmente ligados a recursos hídricos e resíduos sólidos.
A melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade, do desempenho ambiental, da saúde e segurança é 

garantida através do atendimento da política da qualidade e do esforço coletivo e organizado de cada colaborador que compõe 

a empresa.

1 - Clientes

2 - Colaboradores e Fornecedores

3 - Segurança

4 - Meio Ambiente

Negócio

Missão

Visão

: Suprimento de insumos minerais. 

: Contribuir com o desenvolvimento nacional através da extração, industrialização e comercialização de 

produtos minerais. 

: Ser referência nacional no fornecimento de insumos minerais. 
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1 - Setor Escritório Central – Criciúma – SC

2 - Setor Rio Deserto – Urussanga – SC

3 - Setor Coqueria – Urussanga – SC

4 - Setor Cruz de Malta – Treviso – SC

5 - Setor Novo Horizonte – Criciúma – SC

6 - Setor 101 – Içara – SC

7 - Setor Beneficiamento – Lauro Müller – SC

8 - Divisão Laboratório – Urussanga – SC

9 - Divisão Transporte – Urussanga – SC

10 - Capivari de Baixo – SC (Consórcio) 

Administração Geral

Pó de Carvão Cardiff
Carvão Mineral Antracitoso
Finos e Ultrafinos Antracitoso
Carvão Antracitoso Para Tratamento de Água (CATA)
Carburante (Coque de Petróleo Calcinado)
Carvão Ativado

Coque Fundição
Coque Metalúrgico
Finos de Coque
Coque Tipo Forja
Coque para Aeradores

Carvão Energético
Finos de Carvão Mineral

Carvão Energético

Carvão Energético

Finos de Carvão Mineral Betuminoso

Análises Químicas e Físico-químicas em Geral
Pesquisa e Desenvolvimento/Laboratório

Transporte Rodoviário de Cargas

   
Carvão Energético
Carvão Mineral Pelotizado (Marombado)

MERCADOS DE ATUAÇÃO

Ÿ Fricção/Abrasivos

Ÿ Elastômeros/Borrachas

Ÿ Termelétricas

Ÿ Fundição

Ÿ Metalurgia

Ÿ Saneamento

Ÿ Transportes

Ÿ Pesquisa/Desenvolvimento/Laboratório

Ÿ Vidraria

Ÿ Siderurgia

Ÿ Alimentação Animal

Ÿ Florestamento e Reflorestamento

Ÿ Cerâmica

MINERAÇÃO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA.

1 - Setor Mineração – Correia Pinto / Lages – SC

2 - Setor Agronegócios – Criciúma – SC

3 - Setor Agronegócios – Quatro Barras – PR

FLORESUL – FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA.

METALÚRGICA RIO DESERTO LTDA. – SIDERÓPOLIS – SC

ORIENTAL - ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA - CRICIÚMA – SC

CIRDE - CENTRO INDUSTRIAL DE MINÉRIOS RIO DESERTO LTDA. – URUSSANGA – SC

·Fonólito

·Nefelina

·Sodalita Nefelínica

·Sodalita Calcossódica

·Bugram Protect

Araranguá, Cocal do Sul, Criciúma, Içara – SC

·Equipamentos para Mineração

·Bens Móveis e Imóveis

·Pirita de Ferro (Enxofre)

A EMPRESAA EMPRESA
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PROGRAMAS IMPLANTADOS

CERTIFICAÇÕES

EMPRESAS CERTIFICADAS

PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Momento Ambiental.

Momento da Segurança.

POL – Programa de Organização e Limpeza.

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou CIPAMIN - 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração.

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

ou SIPATMIN - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho na 

Mineração.

A preocupação das Empresas Rio Deserto com a qualidade de seus processos e produtos e com o meio 

ambiente, reflete-se na certificação de suas unidades de acordo com normas internacionais.

Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. – Divisão Laboratório: certificada pela NBR ISO 9001, desde o ano de 2000.

Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. – Unidade Rio Deserto: certificada pela NBR ISO 9001, desde o ano de 

2003.

Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. – Mina Cruz de Malta e Mina Novo Horizonte: certificada pela NBR ISO 

9001 e NBR ISO 14001, em 2010.
AÇÕES QUE DEMONSTRAM COMPROMETIMENTO COM O SIG

SGQ – SISTEMA GESTÃO DA QUALIDADE

SGA – SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL

SGSS – SISTEMA GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA

Ÿ Sistema de tratamento de efluente Mina Novo Horizonte e Mina 101.

Ÿ Sistema de tratamento de efluente Mina Cruz de Malta, com decantador de lamelas.

Ÿ Uso de toalha industrial em todas as unidades das Empresas Rio Deserto.

Ÿ Monitoramentos periódicos abrangendo solo, água, ar, flora, fauna e o ambiente de trabalho.

Ÿ Formação da Brigada de Emergência e Plano de atendimento às emergências.

Ÿ Atendimento às legislações.

Ÿ Atividades de parceria com a comunidade.

Ÿ Sistemática de inspeção dos transportes.

Ÿ Melhoria constante dos pátios.

Ÿ Qualificação de seus colaboradores.

As Empresas Rio Deserto definem qualidade como um valor agregado aos seus produtos e serviços, buscando 

manter o compromisso com a excelência e seu foco voltado ao atendimento a todas as partes interessadas.

O SGA das Empresas Rio Deserto está alinhado com os requisitos da ISO 14001, que compreende um conjunto de 

ações que fazem com que os processos e os produtos não agridam ou alterem significativamente o meio ambiente.

As Empresas Rio Deserto possuem o compromisso de manter a integridade física, o bem-estar, a qualidade de vida e 

a produtividade de seus colaboradores. Para isso realiza programas de promoção a saúde ocupacional e prevenção de 

riscos de acidentes e incidentes, adotando práticas simples e constantes de forma a tornar a prevenção um item 

fundamental na execução dos trabalhos.

SIG – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

O SIG das Empresas Rio Deserto tem como objetivo a integração dos processos de Gestão da Qualidade, Ambiental e 

Saúde e Segurança no Trabalho. Por meio de um trabalho conjunto com os colaboradores da empresa, busca promover a 

melhoria continua da qualidade dos produtos, aumentar a postura preventiva em relação às questões ambientais, de 

saúde e segurança.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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INDICADORES SOCIAIS - ANO 2010

INDICADORES SOCIAIS

- Internos

10.369.627,26 

9.483.631,55 

INDICADORES AMBIENTAIS

- Externos

SATC

Esportes

Projetos Sociais/Ambientais

885.995,71 

715.174,52 

51.600,00 

119.221,19 

Revitalização

Preservação

5.092.617,03 

3.562.241,03 

1.530.376,00 

Total de indicadores 37.207.293,04 

FGTS

Segurança no trabalho

Saúde no trabalho

1.675.902,84 

1.822.300,08 

514.211,42 

Alimentação

INSS

535.291,55 

3.565.106,04 

Transporte

Roupas

Treinamentos/Educação

       1.151.210,63 

35.456,55 

150.651,95 

Leite 162.685,80

COFINS

PIS

I. Renda

Cont. Social

CFEM

ITR

IOF

- Estaduais

- Municipais

ICMS

IPVA

IPTU

Alvará

ISS

6.713.145,25 

1.457.199,54 

558.204,90 

296.611,21 

1.614.031,85 

18.184,12 

433.947,27 

10.605.913,39 

47.811,22 

10.578.325,59 

27.587,80 

4.365,41 

40.372,05 

3.073,76 

INDICADORES SOCIAIS - ANO 2010

TRIBUTOS

- Federais

21.745.048,75 

11.091.324,14 

A EMPRESAA EMPRESA
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COLABORADORES POR CIDADE

SEXO

Criciúma Urussanga Treviso

Içara Siderópolis Correia Pinto

44%

19%

12%12%

10%

3%

MulheresHomens

96%

4%

COLABORADORES

TEMPO DE CASA

Até 5 anos 5 à 10 anos 10 à 15 anos 

15 à 20 anos 20 à 25 anos 25 à 30 anos 

69%

15%

11%

3%
1%

1%

A EMPRESAPÚBLICO INTERNO
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COMO FOI O ANO 2010?

Incentivos à Educação

Projeto Volta à Escola

Investimento em Educação 

Empresa Mantenedora SATC

A preocupação com o desenvolvimento de seus colaboradores faz a Rio Deserto manter um incentivo constante ao 

retorno para os bancos escolares. Nas Empresas Rio Deserto existem duas formas de incentivo à educação: por meio do "Projeto 

Volta à Escola" e da participação financeira junto à Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina - SATC.

Com início no ano de 2000, o "Projeto Volta à Escola" objetiva elevar o nível de escolaridade dos colaboradores, 

oportunizando o crescimento profissional, através da concessão de "bolsa escola".

Em 2010, as Empresas Rio Deserto tiveram oito colaboradores recebendo seus diplomas nos seguintes cursos:

· Engenharia de Segurança do Trabalho

· Psicologia

· Ciências Biológicas

· Técnico em Segurança do Trabalho

· MBA Gerência Financeira

No decorrer do ano de 2010, a Empresa investiu R$ 43.946,00 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais) no 

pagamento de mensalidades para os ensinos fundamental, médio, superior, pós-graduação e idiomas para 37 colaborados 

que passaram pelos bancos escolares.

A Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina - SATC é uma escola que foi criada pelas empresas 

mineradoras em 1959, com o objetivo de oportunizar aos filhos de mineiros ensino escolar de qualidade e alcançou 

reconhecimento em todo estado catarinense. Atualmente, a instituição atende além dos filhos de mineiros, outros 

interessados. Alunos que recebem o benefício proporcionado pelas empresas mineradoras, particulares e bolsistas. Com 5.875 

alunos: 1.629 alunos do 1º ao 9º ano, 219 alunos no Ensino Médio, 907 cursando Médio e Técnico, 1.820 alunos na Escola 

Técnica e aproximadamente 1.300 alunos no nível Superior.

Como uma das empresas mantenedoras da SATC, as Empresas Rio Deserto destinaram à 

instituição em 2010, R$ 715.174,52 (setecentos e quinze mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), significando um repasse mensal de aproximadamente R$59.598,00 (cinquenta e nove mil, 

quinhentos e noventa e oito reais).

Nas Empresas Rio Deserto, dentre colaboradores e seus dependentes, 80 pessoas frequentam 

as aulas e são beneficiadas com descontos que variam de 50% a 75%. Destes, 22 no Ensino Fundamental, 15 

no Ensino Médio, 12 cursando Médio e Técnico e, 31 no curso Técnico.

FESTA DA INTEGRAÇÃO REÚNE COLABORADORES DE TODAS AS UNIDADES

Treinamentos

Desenvolvimento

Com o tema “Integrados à Segurança”, no dia 19 de dezembro aconteceu 4ª Festa da Integração das Empresas 

Rio Deserto. Aproximadamente 400 colaboradores compareceram para uma confraternização entre todas as unidades 

da empresa. Foram profissionais de Correia Pinto, Treviso, Siderópolis, Içara, Criciúma, Urussanga, entre outros 

municípios. A 4ª Festa da Integração proporcionou aos colaboradores das Empresas Rio Deserto, jogos de carta, dominó, 

futebol, homenagem a 57 colaboradores que completaram em 2010: 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos de serviços prestados e, 

um gostoso churrasco.

Todas as ações para a realização da festa contaram com a participação de colaboradores, desde o planejamento, 

organização e realização. Um grupo formado por um representante de cada Unidade, que participou de todo o 

processo. No dia da festa mais pessoas ajudaram formando as equipes para organizar e decorar o salão, preparar, assar e 

servir a carne, montar a mesa das frutas e das saladas, gelar e servir bebidas, prestar as homenagens, enfim, garantir o 

bom atendimento a todos os participantes.

Essa união fortaleceu a colaboração e integração entre as Unidades Produtivas e, principalmente, entre todos os 

colaboradores do Grupo.

Objetivando o crescimento profissional e o atendimento das demandas operacionais no dia a dia da produção, 

anualmente, é realizado o Levantamento de Necessidades de Treinamento de cada unidade. Com base nesse 

levantamento, são programados os treinamentos para o ano tendo sempre em vista as competências necessárias para o 

desenvolvimento das atividades e trabalho da Empresa.

No ano de 2010, a empresa ofereceu 18.706,60.horas de treinamento, o que confere a cada colaborador uma 

média de 33,40  horas de treinamento no ano.

Vivemos na era do conhecimento, da velocidade da informação e, consequentemente, da necessidade do constante 

desenvolvimento.

Acreditando que o diferencial de uma empresa de sucesso é seu Capital Humano, as Empresas Rio Deserto oferecem as 

condições básicas necessárias para que cada colaborador possa construir o seu desenvolvimento.

PÚBLICO INTERNO CAMPANHAS SOCIOAMBIENTAIS
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PÚBLICO INTERNO CAMPANHAS SOCIOAMBIENTAIS

OUTROS BENEFÍCIOS

CAMPANHAS

A preocupação com a saúde leva a ações que promovem o bem-estar físico das pessoas. Nas Empresas Rio Deserto, o 

Serviço Especializado de Saúde e Medicina de Trabalho – SESMT, além do atendimento curativo, realiza atividades com o foco 

preventivo.

As Empresas Rio Deserto fornecem transporte, com roteiro pré-estabelecido, para as unidades de mineração e vale 

transporte para as demais unidades.

A Rio Deserto mantém convênio com o Cartão Acicard para compra de medicamentos, com desconto em folha de 

pagamento.

Com o objetivo de diminuir o número de pessoas viciadas em cigarro e também conscientizar sobre o dano que o 

cigarro causa a vida das pessoas fumantes e até mesmo a vida das pessoas que não fumam, os chamados fumantes passivos, 

no ano de 2010 foi realizado nas Empresas Rio Deserto a campanha contra o tabagismo.

Focados em demonstrar para as pessoas a variedade de drogas que fazem parte da composição do cigarro e orientar 

para que tenham consciência sobre os danos causados ao organismo humano em função do uso contínuo, os profissionais da 

saúde e segurança repassaram aos colaboradores importantes informações.

Acredita-se que os colaboradores bem orientados podem tornar-se meio de comunicação contra esse grande mal 

dentro e fora da empresa.

A Empresa Rio Deserto adquiriu junto ao Serviço Social da Indústria – SESI, a vacina contra vírus a Gripe H1N1, 

disponibilizando para os colaboradores.

Todos os colaboradores considerados parte dos grupos de risco em relação ao estudo feito pelo Ministério da Saúde, 

foram vacinados contra a gripe A.

Desta forma, a prevenção contribuiu para evitar que as pessoas adoecessem e transmitissem para outros o vírus da 

gripe A.

A Rio Deserto mantém convênio com a Unimed, SESI, Cliniimagem, Fisiocenter e Hospital São João Batista para 

encaminhamento dos colaboradores e familiares a exames e consultas especializadas.

A refeição se divide em almoço, para os colaboradores que fazem o horário de trabalho da superfície, e lanche, para 

quem trabalha em horário de subsolo.

A empresa mantém nas unidades produtivas e escritório central, 9 refeitórios. A alimentação é preparada em cozinhas 

industriais, de acordo com necessidades nutricionais.

Além do atendimento às necessidades alimentares e nutricionais, há uma grande preocupação com a satisfação do 

colaborador. Pesquisas são realizadas periodicamente para formalizar a avaliação de todos que almoçam ou lancham 

diariamente.

Em 2010, foram servidos aproximadamente 65.900 almoços e 47.000 lanches, totalizando 112.900 refeições.

No início de cada turno, antes de se dirigir ao setor de trabalho, o colaborador tem uma aula de alongamento e 

ginástica. Diariamente 15 minutos que fazem a diferença no que se refere ao condicionamento físico. A ginástica laboral 

contribui para o aumento da flexibilidade, da força, da coordenação e do ritmo. Tudo isto faz com que o trabalhador tenha maior 

mobilidade e postura. Este tipo de exercício também beneficia os sistemas cardíacos e respiratórios.

Saúde

Transporte

Farmácias - Cartão Acicard

Campanha contra Tabagismo (Fumo)

Campanha vacinação contra a Gripe H1N1

Convênios

Refeições

Ginástica Laboral
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AÇÕES

CRICIÚMA

Ÿ Exposição Fotográfica, em Treviso

Ÿ Exposição Fotográfica no Colégio Marista, em Criciúma

Ÿ Exposição Fotográfica no Colégio São Bento, em Criciúma

Ÿ Exposição Fotográfica no Criciúma Shopping

O projeto Guardiões da Natureza foi elaborado em 2008, com uma proposta de viabilização da conscientização da 

comunidade escolar do Bairro da Juventude no que se refere à Educação Ambiental.

Para isso, todos os anos um grupo de 20 adolescentes é formado e denominado “Guardiões da Natureza”. Estes 

adolescentes recebem capacitação por aproximadamente um semestre com o apoio de técnicos das Empresas Rio Deserto. O 

objetivo é realizar um diagnóstico das necessidades ambientais com o intuito de reconhecer as prioridades.

Os Guardiões são atores e promotores da educação ambiental dentro e fora do Bairro da Juventude. Eles promovem a 

conscientização de crianças, adolescentes, professores e comunidade em geral sobre a real necessidade da valorização da vida 

no planeta.

Ÿ Colégio Marista, em Criciúma

Ÿ Colégio São Bento, em Criciúma

Ÿ UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma

Ÿ Casa da Cultura, em Treviso

Ÿ Distribuição a instituições de ensino, pesquisa, universidades, estudantes e interessados.

Exposições

Guardiões da Natureza

Palestras

Produção do Audiovisual Mata Atlântica

Clube do Bem-Estar

O projeto Clube do Bem-Estar teve início em 2009 nas comunidades de Rio Carvão Alto, Rio Carvão e Rio Carvão Baixo, 

localidades onde as Empresas Rio Deserto mantêm uma unidade produtiva: Coqueria.

Nasceu com o objetivo de atender às necessidades da comunidade com relação à qualidade de vida e combate ao 

sedentarismo, utilizando-se da atividade física como forma de saúde e integração social.

O crescimento e desenvolvimento do projeto ocorreu no ano de 2010. Até maio deste ano, as atividades foram 

realizadas uma vez na semana e, por solicitação da comunidade e demanda das aulas, agora acontecem duas vezes por 

semana em cada comunidade e atendem aproximadamente 50 mulheres.

Através de uma pesquisa feita com as participantes houve um aumento da mobilidade, da disposição diária e 

diminuição considerável das dores musculares e articulares, bem como das dores na coluna, nas pernas e nos braços. Ainda 

relataram a redução na incontinência urinária, cãibras e melhora postural.

O projeto ainda oferece palestras gratuitas e passeios que promovem uma maior integração entre a empresa e as 

comunidades.

Felinos do Aguaí

O Felinos do Aguaí é um projeto ambiental dedicado a conservação dos felinos silvestres e de seu ecossistema, a Mata 

Atlântica, que é um dos biomas mais ricos em diversidade biológica e que abriga mais de 20 mil espécies de plantas, e é hoje um 

dos mais ameaçados por conta de desmatamentos.

O projeto iniciou em 2006, desenvolvendo atividades de pesquisa, educação e envolvimento com comunidades locais, e 

atuando em no mínimo 6 municípios catarinenses.

Em 2010, a área de estudo foi expandida onde foram explorados a Barragem do Rio São Bento (Siderópolis), Cirenaica (Treviso), 

Santo Antônio (Treviso) e Capão Rico (Bom Jardim da Serra). Os estudos comprovaram a existência de mais duas espécies locais, 

a Capivara e o Graxaím-do-Campo e novos vestígios do Puma.

Neste mesmo ano, foi implantado na Escola Municipal Rural Rio Mãe Luzia Alto, no bairro Forquilha, em Treviso, o Programa 

Educacional: “Conhecendo os Animais Silvestres da Reserva Biológica do Aguaí”, com o objetivo de aproximar a comunidade da 

unidade de conservação.

As ações realizadas pelo projeto em 2010, foram reconhecidas pela ADVB/SC, com o Prêmio Empresa Cidadã, na categoria 

Preservação Ambiental, entregue às Empresas Rio Deserto no dia 8 de julho de 2010. O projeto ainda foi reconhecido 

fortemente pela imprensa local, com matérias em jornais e também pela RBS TV com uma reportagem especial sobre o projeto.

Urussanga

Treviso

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
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Projeto Içara Mais Doce

Em 2010, o projeto Içara Mais Doce foi realizado através da parceria entre as Empresas Rio Deserto e a Associação de 

Apicultores de Içara API, com o objetivo de incentivar a produção de mel com o plantio de eucaliptos melíferos, fortalecendo a 

economia através da comercialização e divulgação do produto.

Em seis anos consecutivos, o projeto gerou resultados bons para o município de Içara. Até 2010, o 

projeto já beneficiou 266 agricultores, reflorestando um total de 362,7 hectares, com 849.620 mudas 

plantadas.

Neste projeto, as Empresas Rio Deserto realizam a doação anual de 100.000 (cem mil) mudas e de 

acordo com a Associação de Apicultores de Içara, cada hectare de eucalipto melífero plantado, pode produzir 

até uma tonelada de mel por ano, dependendo da sua floração.

Içara

O Projeto Estação Biológica Costão da Serra foi desenvolvido pelas Empresas Rio Deserto em parceria com a UNESC 

(Universidade do Extremo Sul Catarinense). 

Visa proteger uma área de Mata Atlântica de trezentos hectares, cedida pela Rio Deserto em regime de comodato para a 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, garantindo a manutenção da diversidade biológica, assim como os recursos naturais 

e culturais associados.

No ano de 2006, o projeto foi agraciado com o Prêmio Empresa Cidadã, da ADVB/SC (Associação de Dirigentes de 

Vendas e Marketing de Santa Catarina), dessa vez na categoria Preservação Ambiental. 

Em 2008, as Empresas Rio Deserto investiram em um novo acesso ao local, o que incentiva ainda mais o 

desenvolvimento de atividades, pesquisas e estudos socioambientais. A Estação Biológica fica à disposição para os cursos de 

graduação de Ciências Biológicas, Engenharia de Agrimensura, Geografia, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo e 

de Pós-Graduação e Mestrado em Ciências Ambientais da UNESC.

Já no início de 2009, foi postado na biblioteca virtual da UNESC o trabalho do acadêmico Fábio Hammen Lhanos, sobre 

Serpentes da Reserva Biológica Costão da Serra em Siderópolis/SC. O trabalho está à disposição na Biblioteca Central da UNESC 

– acervo 85786.

Alguns projetos do Mestrado em Ciências Ambientais também realizaram pesquisas de campo, fazendo análises de 

florísticas e ecologia de florestas.

Projeto Estação Biológica Costão da Serra

PRÊMIO ACIC DE JORNALISMO

Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa patrocinou o prêmio que traz as melhores reportagens e trabalhos 

acadêmicos na região, incentivando as pautas positivas do sul catarinense. 

A edição de 2010 do Prêmio ACIC de Jornalismo possibilitou a inscrição de matérias que divulguem potencialidades 

econômicas, culturais, políticas e sociais do extremo sul e teve foco nas notícias positivas do Sul. Noventa trabalhos foram 

julgados nas categorias: Trabalho Acadêmico, Web Jornalismo, Rádio, Fotografia, Jornal e TV.

As Empresas Rio Deserto ficaram orgulhosas com a premiação na categoria Fotografia. O tema da foto foi: “Das agulhas 

para o carvão” que mostra Lurdes Ariatti Miotelli, a primeira mulher a trabalhar no processo produtivo subsolo de uma mina das 

empresas, denominada Mina Cruz de Malta, em Treviso/SC.

O número de 9.219 pessoas atingidas reflete o resultado socioambiental do 

projeto Guardiões da Natureza e sua eficiência ecopedagógica.

Ação Realizada

Palestra Betha Sistemas

Palestras para alunos 
de 1º a 8º ano

Desfile cívico 07 setembro

Plantio de Mudas

Total

Visita à exposição de fotos 
de projeto “Felinos do Aguaí”

Betha Sistemas

Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Comunidade em geral

Comunidade em geral

300

800

3500

1000

9219

26

Beneficiados
Número de pessoas 
beneficiadas

Em 2010 os Guardiões da Natureza tiveram as seguintes atividades:

Ação Realizada

Capacitação SESC

Palestra de 
conscientização no HSBC

Participação do “Dia 
da Água” com a 
exposição de materiais
recicláveis na Praça 
Nereu Ramos (Criciúma)

Participação no Dia Global 
do Voluntariado Jovem 
com a limpeza, jardinagem 
e manutenção da pracinha 
no Bairro da Juventude

Bairro da Juventude

Banco HSBC

Comunidade Geral

Comunidade Geral

23

70

500

3000

Beneficiados
Número de pessoas 
beneficiadas
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Projeto Novo Horizonte

O Novo Horizonte iniciou em uma das comunidades onde as Empresas Rio Deserto mantém empreendimento. O 

projeto tem como objetivo qualificar profissionais para a construção civil e dar oportunidade a esses trabalhadores de 

conquistarem novos espaços no mercado.

É desenvolvido em parceria com a Abadeus e já formou, desde o início do projeto, um total de 246 alunos, beneficiando 

indiretamente quase mil pessoas.

O projeto Novo Horizonte proporcionou às Empresas Rio Deserto o prêmio Empresa Cidadã 2009, entregue pela ADVB 

(Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil), confirmando assim sua eficiência e resultados diante de todo o 

estado de Santa Catarina. 

Em 2010, formaram-se duas turmas do Curso de Pedreiro, uma com 7 e outra com 21 alunos. No curso de Mestre de 

Obras foram 43 formandos e no de Leitura e Interpretação de Projetos, 37 formandos, fechando um resultado recorde para o 

Projeto Novo Horizonte; 432 pessoas atingidas indiretamente somente no ano de 2010.

Feira Sul Metal&Mineração

Feira Metalurgia

As Empresas Rio Deserto participaram da Feira Sul Metal&Mineração, de 15 a 18 de junho de 2010. No estande 33, as 

Empresas Rio Deserto mostraram as tecnologias modernas utilizadas no processo de extração e classificação do carvão, além 

dos projetos ambientais e sociais desenvolvidos pela corporação. As ações realizadas pela empresa chamaram a atenção dos 

visitantes e dos outros expositores do evento.

A Feira Metalurgia, realizada em Joinville, também contou com a participação das Empresas Rio Deserto em 2010. A Rio 

Deserto participa deste evento desde sua primeira edição, em 1998. A Metalurgia é realizada a cada dois anos, em Joinville, e se 

caracteriza pela oportunidade de negócios, aprimoramento tecnológico e reciclagem profissional. 

Cestas Básicas

Por mais um ano a parceria entre as Empresas Rio Deserto e a Associação de Moradores do bairro Renascer, em 

Criciúma, foi mantida. Durante todos os meses de 2010, mais de vinte famílias da localidade receberam cestas básicas da 

empresa.

Esta ação é somente destinada para famílias consideradas em situação de emergência. A Associação de Moradores do 

Bairro Renascer seleciona as famílias atendidas e faz acompanhamento mensal no bairro para a escolha daquelas com maior 

necessidade ou urgência.

Criciúma e RegiãoCriciúma e Região

O número de 9.219 pessoas atingidas reflete o resultado socioambiental do projeto Guardiões da Natureza e sua 

eficiência ecopedagógica.

Ano

2005

2010

2006

2007

2008

2009

Rio Deserto

Rio Deserto

Total

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

Prefeitura

RD

RD

RD

RD

Total

Total

Total

Total

118.500

100.000

849.620

64.170

70.400

40.150

51.200

135.900

65.700

103.000

100.600

200.070

136.100

143.150

151.800

52,2

40

362,7

30,0

32,2

16,9

20,6

58,5

29,7

41,1

41,5

88,5

61,9

58,0

62,1

41

40

266

26

26

19

13

27

18

29

27

53

44

48

40

Nº de mudas distribuídas Área reflorestada (ha) Agricultores beneficiados
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ESPORTE ESPORTE

Basquete Energia

“Promover o desenvolvimento social, cultural e esportivo da região, buscando melhor qualidade de vida e 

transformação social” é o objetivo do Basquete Energia.”

As Empresas Rio Deserto apoiam o projeto financeiramente desde maio de 2010, possibilitando, juntamente com 

outros parceiros, as viagens, inscrições, materiais para treinamento, palestras, entre outras despesas para participação dos 

atletas em campeonatos regionais, estaduais, sul brasileiros e brasileiros.

O treino é feito em três categorias: Sub 19 (19 anos), Sub 17 (17 anos) e Sub 15 (15 anos). Atualmente, o projeto conta com 

seis núcleos de atendimento social (escolinhas) da modalidade de basquetebol nos bairros carentes da 

Cidade de Criciúma/SC, atendendo até 340 crianças ao mesmo tempo.

LARM

As Empresas Rio Deserto patrocinam um dos campeonatos promovidos pela Liga Atlética da Região Mineira (LARM), 

que desde 2004 é chamado de Taça Empresas Rio Deserto.

O campeonato conta com a participação de aproximadamente 38 equipes por ano, e ao final do campeonato, uma 

seleção de jogadores, dirigentes, técnicos e árbitros, eleita pelos técnicos das equipes participantes do campeonato, é formada 

e premiada.

As Empresas Rio Deserto também realizam uma confraternização para a entrega de premiações especiais.

O goleiro menos vazado recebe um par de luvas, o atleta que fez o gol mais rápido do campeonato ganha um relógio e 

o atleta que atuou em todas as partidas sem levar nenhum cartão amarelo recebe um uniforme completo do Criciúma Esporte 

Clube.

O campeão da Taça Empresas Rio Deserto em 2010 foi a Carbonífera Criciúma, que fica com a taça transitória das 

Empresas Rio Deserto.

Natação Marista

A parceria entre as Empresas Rio Deserto e o colégio Marista foi firmada em 2007 e permanece até os dias atuais. O 

patrocínio com o repasse de recursos feito pela empresa possibilita, juntamente com outros parceiros, as viagens, inscrições, 

materiais para treinamento, palestras, entre outras despesas para participação dos atletas em campeonatos regionais, 

estaduais, sul brasileiros e brasileiros.

Os resultados da Natação são cada vez melhores, revelando no ano de 2010 o campeão brasileiro Leonardo Schilling, 

que junto dos colegas da natação representaram Santa Catarina no campeonato Brasileiro de Natação em Anápolis – GO. O 

atleta recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores por seu excelente desempenho e já no início de 

2010 foi a grande revelação da equipe.

Em março, 8 atletas que fazem parte da equipe participaram de uma série de treinamentos nos EUA, 

no centro aquático da Flórida.

O projeto Natação Marista atendeu em 2010 três escolas: Colégio Estadual Humberto de Campos, 

Colégio Estadual Prof. Lapagesse e Escola Municipal Hercílio Amante, atingindo diretamente 200 crianças que 

aprenderam a nadar e incluíram o esporte em sua rotina semanal.

Um grande evento foi realizado no mesmo ano, com o objetivo de realizar a integração da modalidade em nível 

regional. A XII Copa Marista de Natação, também chamada de Copa Valquíria Manique Barreto. Foi realizada com cerca de 100 

atletas.

Os resultados também foram expressivos em 2010 e o projeto de natação participou com mérito de campeonatos 

como:

Ÿ JASC – Brusque – SC 

Ÿ Joguinhos – Criciúma – SC

Ÿ OLESC – Tubarão – SC

Ÿ Campeonatos Estaduais

Ÿ Campeonatos Sul Brasileiros

Ÿ Campeonato Brasileiro Juvenil

Ÿ Campeonato Brasileiro

No total, foram 183 medalhas: 63 de ouro, 56 de prata e 64 de bronze.

Futsal São Bento

Associação de Pais e Amigos do Futsal, Colégio São Bento e Empresas Rio Deserto se unem para fazer com que o 

sucesso das equipes de futsal seja garantido para as três categorias: sub 11, sub 13 e sub 15.

São aproximadamente 40 meninos atendidos pelo projeto por ano, que participam de competições locais e estaduais.

Na parceria, o Colégio São Bento é responsável pela estrutura física, materiais, professor e treinamento dos alunos. As 

Empresas Rio Deserto colaboram com o repasse de recursos para a manutenção do projeto, que conta ainda com o apoio da 

Fundação Municipal de Esportes.

Em 2010, a equipe masculina teve os seguintes resultados:

Campeão JESC categoria Sub-14 – municipal

Campeão JESC categoria Sub-14 – microrregional

Campeão JESC categoria Sub-14 – estadual

Campeão JESC categoria Sub-17 – municipal 

Campeão JESC categoria Sub-17 – microrregional

Campeão JOREC sub-12

Campeão JOREC sub-15

5º colocado na OLESC

Vice-campeão sub-11, sub-13 e sub-15

7º colocado na Olimpíada Escolar Brasileira

Futsal Feminino

Ÿ Campeão JOREC sub-12

Ÿ Campeão Moleque Bom de Bola – fase municipal

Ÿ Campeão Moleque Bom de Bola – fase microrregional

Ÿ 5º lugar Moleque Bom de Bola – fase regional, na cidade de Águas  Mornas.

Apoio ao esporte 



VOLUNTARIADO

A Rio Deserto obteve bons resultados, além de possibilitar o reuso de água no processo.

“Tratar para preservar”, trabalho desenvolvido por Ana J. Bez Gonçalves, Técnica de Laboratório Sênior; e Rosimeri Venâncio 

Redivo, Superintendente do Sistema Integrado de Gestão das Empresas Rio Deserto, foi agraciado com o 12º Prêmio da 

Indústria Minero-metalúrgica Brasileira na categoria Meio Ambiente, contando a experiência da Empresa no tratamento de seus 

efluentes.

Dezesseis empresas do setor de mineração e metalurgia que desenvolveram projetos relacionados ao aumento de 

produtividade, preservação do meio ambiente e segurança dos trabalhadores receberam em maio de 2010 o “12º Prêmio 

Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira”. A solenidade ocorreu no auditório do Hotel Promenade BH Platinum, 

em Belo Horizonte.

As empresas premiadas foram Vale Manganês, Bunge, Dow Corning, Fosfertil, Holcim, Incopel, Indústria Carbonífera 

Rio Deserto Ltda., Kinross, Magnesita Refratários, Mineração Caraíba, Pedreira Anápolis, Sama, V&M Mineração, Ferrous, 

Votorantim Metais e Bahia Mineração (Bamin).

A premiação é concedida pela revista Minérios & Minerales com apoio da Câmara da Indústria Mineral da Federação das 

Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SindiExtra), e patrocínio da 

Metso e Tecnometal. Os projetos premiados foram divididos em seis categorias: Lavra, Processo, Meio Ambiente, Segurança do 

Trabalho, Reciclagem e Gestão.

Conheça o Prêmio:

Conheça o Prêmio: 

A mais importante premiação da cidadania empresarial catarinense é o Prêmio Empresa Cidadã ADVB SC, que objetiva 

estimular e premiar os projetos culturais, sociais e ambientais de empresas públicas e/ou privadas, executados em Santa 

Catarina.

O objetivo principal da premiação é homenagear as empresas catarinenses que fazem do trabalho diário seu melhor 

exemplo de responsabilidade social, refletindo, dessa forma, no produto e no resultado oferecido aos seus clientes e 

sociedade, descreve a ADVB/SC.

Em sua 12ª edição, no ano de 2010, o prêmio foi entregue a 15 empresas de Santa Catarina, entre elas a Rio Deserto, 

através do Projeto Felinos do Aguaí, desenvolvido na encosta da serra geral nos municípios de Treviso, Bom Jardim, Morro 

Grande, Nova Veneza e Siderópolis.

Esta é a quinta vez que as Empresas Rio Deserto são condecoradas com a premiação da ADVB/SC.

Em 2006, dois projetos foram premiados – Estação Biológica Costão da Serra e Içara Mais Doce. Em 

2007, mais uma ação foi reconhecida: o Projeto Florindo Siderópolis. Em 2009, com o Projeto Novo Horizonte e 

agora 2010 com o Felinos do Aguaí.

12º Prêmio de Excelência da Minérios e Minerales - Meio ambiente

Prêmio Empresa Cidadã 2010

Todos os anos, em maio, há uma mobilização dos colaboradores da empresa para a realização da “Campanha do 

Agasalho”. O resultado dessa mobilização vem através de doações de agasalhos, calçados e cobertores que são repassados 

para as famílias carentes e entidades das comunidades onde a empresa está inserida.

Atividade considerada de extrema importância pelas Empresas Rio Deserto, em 2010 foi elaborado um procedimento 

de visitas padrão para todas as unidades das empresas Rio Deserto. As visitas pré-agendadas na empresa, acontecem nas 

primeiras quintas-feiras de cada mês e devem ser agendadas com o departamento de Marketing com no mínimo 7 dias de 

antecedência. 

A visita é um dos principais meios de mostrar a nova imagem da mineração de carvão no extremo sul de Santa Catarina. 

Em 2010, a empresa recebeu mais de 200 visitantes, acompanhados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

Supervisor de Treinamento, Técnico de Segurança e pelo responsável da área a ser visitada.

Para tornar a visita ainda mais interessante, as pessoas conhecem um pouco mais de todo o trabalho que é 

desenvolvido pela empresa através da apresentação do vídeo institucional. Dentre eles, projetos de tecnologia, sociais, 

ambientais e ações de segurança, participam de explanação técnica de acordo com a área de interesse. Os visitantes ainda 

ganham um lanche e/ou almoço e recebem brindes.

Incentivar jovens ao desenvolvimento de postura profissional através do ingresso no mercado de trabalho é mais uma 

das ações desenvolvidas pelas Empresas Rio Deserto.

Em 2010, passaram pela empresa 14 estagiários. Semestralmente, os estagiários participam do Encontro e 

Acompanhamento de Estagiários. É uma forma de descobrir e valorizar talentos, dando oportunidade para o ingresso dos 

jovens no mercado de trabalho.

Visitas

Estágios

 As Empresas Rio Deserto mantêm, desde outubro de 2005, a Campanha: “Leite Solidário”. A ideia, criada por um 

estagiário, é incentivar a doação de um litro de leite por mês, já que todos os colaboradores da indústria carbonífera recebem 

mensalmente 18 litros de leite integral, benefício previsto em convenção coletiva. Com esta ação, várias entidades e famílias 

escolhidas pelos próprios colaboradores de Criciúma, Treviso, Siderópolis, Urussanga e Lauro Muller são beneficiadas.

Leite Solidário 

Campanha do Agasalho
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