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MENSAGEM DO

Presidente



A empresa Rampinelli Alimentos está presente no mercado há mais de 
34 anos. Busca constantemente competência no que realiza, qualidade 
nos produtos e serviços oferecidos, tendo em vista que o atendimento 
com qualidade gera melhorias contínuas, envolvendo pessoas, processos 
e ferramentas.

Consciente do dever e responsabilidade de todos na contribuição do 
desenvolvimento sustentável, possui como valor fundamental a garantia 
de atendimento de excelência, visando à harmonia social, ambiental e 
econômica.

Além de priorizar uma boa relação com seus colaboradores, não 
poupamos investimentos e esforços para garantir a satisfação e confiança 
dos nossos clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. 

Ser uma empresa rentável e eficiente com soluções em alimentação é a 
nossa visão de futuro. Vamos alimentar e surpreender!

Walmir João Rampinelli

MENSAGEM DO

Presidente
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P E R F I L

Organizacional



A relação da família Rampinelli com arroz, remonta ao ano de 

1968, quando Fortunato Rampinelli iniciou um pequeno engenho 

na comunidade de São Bonifácio em Nova Veneza.

Dez anos após o encerramento dessa atividade, em 1986, 

Fortunato foi convidado pelos seus filhos, Waldeci e Walmir, 

para o início de um novo empreendimento. Essa nova história 

começou com visão empreendedora e o empenho de uma 

equipe incansável. Em 10 de julho, Fortunato, Waldeci e Walmir 

Rampinelli acreditaram em um sonho maior e fundaram a 

Cerealista Forquilhinha Ltda., berço do Arroz Rampinelli. 

Cinco anos depois, em 1991, foram construídos os primeiros silos 

para a armazenagem de arroz. A ampliação das instalações veio 

em seguida, em 1994, mesmo ano dos investimentos em recursos 

tecnológicos, que trouxe maior capacidade de produção. Nesta 

mesma época, foi inaugurada a sede administrativa da empresa.

 

A marca “Rampinelli” rompe fronteiras e torna-se reconhecida no 

ramo de beneficiamento e comércio de arroz entre os rizicultores 

e consumidores do Sul do Brasil. A empresa tem como área de 

atuação os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do 

Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Piauí, e 

Rio Grande do Sul.

Buscando crescimento e aprimoramento constantes, a empresa 

trabalha para que sua marca seja reconhecida em todo o país, 

sempre com foco em valores como a ética, responsabilidade 

social, respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. A 

atuação de seus profissionais é pautada pelo comprometimento 

com a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade.

É por tudo isso que a Rampinelli é sinônimo de qualidade e 

comprometimento com seus clientes e parceiros de trabalho.

Em 2002 a empresa inaugura sua primeira filial para 
armazenagem e secagem de arroz na cidade de Triunfo/RS. 
Em 2005 é inaugurada a segunda filial, na cidade de Eldorado/RS.
Em 2010, é inaugurada a filial de Caruaru/PE. 
E em 23 de maio de 2014, mais uma conquista: a inauguração de mais 
uma filial, agora em Fortaleza/CE

H I S T Ó R I C O
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NEGÓCIO
Alimentar e Surpreender.

MISSÃO
Prover produtos e serviços com qualidade para satisfação e confiança dos 

clientes, valorizando os profissionais e buscando harmonia sócio ambiental.

VISÃO
Ser uma empresa rentável e eficiente, com soluções em alimentação.

VALORES
Ética: Respeito ao ser humano e seus direitos;

Brilho nos Olhos: Comprometimento, orgulho do que somos e do que fazemos;

Desenvolvimento: Gestão participativa e sucesso compartilhado;

Eficiência: Agilidade e comunicação;

Proatividade: Iniciativa e aperfeiçoamento contínuo.
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Localizada ao sul de Santa Catarina, no município de Forquilhinha, desde 1986, 

a Rampinelli Alimentos está instalada com 4.714m2 de área construída, com 

capacidade de armazenagem de 43 mil toneladas de arroz em casca, com área 

cultivável de 7,5 mil hectares e produção de 130 mil fardos/mês.

203 
EMPREGADOS

M AT R I Z
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UNIDADE 06
Eldorado do Sul/RS

Área construída: 3700m2

Armazenagem: 568 mil sacas | 284 toneladas
Área cultivável: 8 mil hectares | 56 milhões de kg
Capacidade de produção: 100 mil fardos/mês

80 EMPREGADOS

UNIDADE 03
São José dos Pinhais/PR

01 EMPREGADO

UNIDADE 05
Caruaru/PE

Área construída: 1370m2

Capacidade de produção: 95 mil fardos/mês

39 EMPREGADOS

UNIDADE 08
Fortaleza/CE

05 EMPREGADOS

UNIDADE 02
Triunfo/RS
Armazenagem: 280 mil sacas | 140 toneladas

09 EMPREGADOS

U N I DA D E S
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19 ESTADOS
Filiais Rampinelli Alimentos

Matriz Rampinelli Alimentos – Forquilhinha/SC

Representantes
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A Rampinelli Alimentos possui uma gestão própria de logística 

altamente eficaz. Com uma frota bem composta, garantimos uma 

excelente performance de entrega. Com qualidade na entrega, 

agilidade e rapidez nas tomadas de decisões, a gestão de logística 

Rampinelli trabalha em função da satisfação do cliente.

L O G Í S T I C A

.11



P E R F I L

Balanço Social



RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Uma empresa não existe sozinha, nem se pode esperar que suas ações não reflitam na sociedade.  

Vindo ao encontro desta premissa, sempre buscamos atuar com responsabilidade social, mantendo 

boas relações e contribuindo com a melhoria das condições do meio onde está inserida.

Uma empresa inovadora precisa estar alinhada a conceitos de responsabilidade social. Consciente disso, 

nós da Rampinelli Alimentos mantemos ações que contribuem com o desenvolvimento regional, com a 

geração de emprego e renda e com a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. 

A Rampinelli também participa ativamente em uma das entidades mais conceituadas do Sul,  

o “BAIRRO DA JUVENTUDE”, que foi fundada em 1949 e atualmente atende mais de 2.300 

crianças, adolescentes e adultos que estão matriculados regularmente nos Programas que passam 

pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, Laboratórios Educativos e Educação Profissional.  

É o incentivo ao trabalho cooperado gerando novas oportunidades e fortalecendo a economia. 
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Ações nas áreas da educação, esporte e cultura também são valorizadas pela Rampinelli 

Alimentos. Tudo isso pautado por uma relação de confiança aprimorada com a comunidade 

de forma permanente. A empresa apoia o INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL DO AGRESTE 

(ICIA), situado no Nordeste do país, em Caruaru-PE. Entidade sem fins lucrativos, o ICIA surgiu 

a partir de uma ideia do médico Luiz Henrique Soares. O objetivo da organização é proporcionar 

tratamento, amenizar o sofrimento de crianças com câncer, oferecer apoio e atendimento gratuito 

e multidisciplinar para pacientes e familiares.

A Rampinelli Alimentos apoia também o LAR DA CRIANÇA – ANNE FRANK, localizada no 

estado do Rio Grande do sul. Fundado em 1982, quando um grupo da Comunidade Israelita de 

Porto Alegre mobilizou-se no intuito de efetivar um trabalho comunitário de utilidade pública, 

o Lar da Criança Anne Frank atua na área periférica da capital gaúcha. Hoje atende crianças em 

idade pré-escolar, de 3 a 6 anos incompletos, de famílias em que ambos os pais trabalham. Essas 

famílias constituem-se, em sua maioria, de filhos de empregadas domésticas e de assalariados, 

com renda total média de dois salários mínimos.
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Quem planta responsabilidade, colhe sustentabilidade.

Respeitar o meio ambiente sempre fez parte dos valores da empresa e praticar ações que resultem 

na preservação ambiental também faz parte da nossa cultura. A Rampinelli Alimentos acredita que 

por meio de seus recursos e de seus grupos internos de melhorias contínuas, é possível contribuir 

para a conscientização e importância do uso e do consumo racional. 

A Rampinelli Alimentos é certificada com o Selo de Responsabilidade Social conferido pela Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina. Isso comprova o trabalho e a dedicação diária da empresa. Além disso, 

a empresa tem compromisso com o social e investe em educação, saúde, esporte e cultura.

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
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  B A L A N Ç O

Social 
2019



1 - BASE DE CÁLCULO 2019 VALOR 2018 VALOR

Receita bruta (RB) 181.740.476,00 150.854.172,00

Receita líquida (RL) *(vide informações no item 8) 166.897.409,00 139.737.835,00

Resultado operacional (RO) 2.369.406,00 -6.318.210,00

Folha de pagamento bruta (FPB) 8.044.999,00 7.031.523,00

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS  VALOR % SOBRE FPB % SOBRE RL VALOR % SOBRE FPB % SOBRE RL

Alimentação 334.224,00 4,15% 0,20% 193.872,00 2,76% 0,14%

Previdência privada 171.160,00 2,13% 0,10% 165.962,00 2,36% 0,12%

Saúde 410.389,00 5,10% 0,25% 261.407,00 3,72% 0,19%

Educação 35.493,00 0,44% 0,02% 31.800,00 0,45% 0,02%

Auxílio-creche 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Outros 34.385,00 0,43% 0,02% 30.687,00 0,44% 0,02%

Capacitação e desenvolvimento profissional 6.586,00 0,08% 0,00% 8.864,00 0,13% 0,01%

Saúde e segurança no trabalho 108.303,00 1,35% 0,06% 78.083,00 1,11% 0,06%

Total - Indicadores sociais internos 1.100.540,00 13,68% 0,66% 770.675,00 10,96% 0,55%

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS     VALOR % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR % SOBRE RO % SOBRE RL

Educação 300,00 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Cultura 2.970,00 0,13% 0,00% 6.760,00 -0,11% 0,00%

Saúde e saneamento 0,00 0,00% 0,00% 816,00 -0,01% 0,00%

Esporte 6.838,00 0,29% 0,00% 2.210,00 -0,03% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 5.956,00 0,25% 0,00% 7.784,00 -0,12% 0,01%

Obra públicas 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Campanhas públicas 15.000,00 0,63% 0,01% 15.000,00 -0,24% 0,01%

Doações 1.790,00 0,08% 0,00% 2.168,00 -0,03% 0,00%

Doações com incentivos fiscais 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Outros 0,00 0,00% 0,00% 180,00 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais externos 32.854,00 1,39% 0,02% 34.918,00 -0,55% 0,02%
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4 - INDICADORES AMBIENTAIS VALOR % SOBRE RO % SOBRE RL VALOR % SOBRE RO % SOBRE RL

Investimentos em meio ambiente  52.066,00 2,20% 0,03%  66.742,00 -1,06% 0,05%

Total dos investimentos em meio ambiente  52.066,00 2,20% 0,03%  66.742,00 -1,06% 0,05%

5 - CONTRA-INDICADORES 2019 2018

Números de acidentes de trabalho 2 5

Valor (reais) das autuações ambientais 0,00 0,00

Número de autuações trabalhistas 0 0

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em 
geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a 
empresa.

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 0 a 50%
(x) cumpre de 51 a 75%                                                    
(  ) cumpre de 76 a 100%  

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 0 a 50%
(x) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 76 a 100%  

6 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2019 2018

Nº de empregados(as) contratados no final do período 337 305

Nº de admissões durante o período 189 124

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 2 12

Nº de consultores(as) especializados(as) 0 0

Nº de estagiários(as) 0 0

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 56 76

Nº de empregados(as) de 16 a 18 anos 5 3

Nº de mulheres que trabalham na empresa 47 46

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 4,16% 0,11%

Nº de afrodescendentes que trabalham na empresa 24 28

% de cargos de chefia ocupados por afrodescendentes 0,00% 0,00%

Nº de pessoas com deficiência 10 8

Nº de voluntários 0 0
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7 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
EMPRESARIAL

2019 2018

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: (  ) direção ( X ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção ( X ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( X ) todos(as) + Cipa (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( X ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se envolve ( X ) segue as 
normas da OIT

(  ) incentiva e segue a 
OIT

(  ) não se envolve ( X ) segue as 
normas da OIT

(  ) incentiva e segue 
a OIT

A previdência privada contempla: ( X ) direção (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( X ) direção (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: ( X ) direção (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( X ) direção (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

( X ) são sugeridos (  ) são exigidos (  ) não são 
considerados

( X ) são sugeridos (  ) são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a 
empresa:

(  ) não se envolve (  ) apóia ( X ) organiza e 
incentiva

(  ) não se envolve (  ) apóia ( X ) organiza e 
incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa              
134

no Procon            
0

na Justiça             
0

na empresa              
109

no Procon             
0

na Justiça              
0

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa             
83%

no Procon     
0%

na Justiça  
0%

na empresa             
75%

no Procon     
0%

na Justiça  
0%

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES 2019 2018

Receita líquida (RL)

Matriz - SC Unidade 01 40.577.183,20 Matriz - SC Unidade 01 35.808.768,13

Triunfo - RS Unidade 02 0,00 Triunfo - RS Unidade 02 818.619,14

Curitiba - PR Unidade 03 45.476.096,69 Curitiba - PR Unidade 03 35.349.916,52

Caruaru - PE Unidade 05 49.263.241,11 Caruaru - PE Unidade 05 41.222.570,83

Eldorado do Sul - RS Unidade 06 5.366.426,60 Eldorado do Sul - RS Unidade 06 12.352.373,90

Fortaleza - CE Unidade 08 26.214.461,41 Fortaleza - CE Unidade 08 14.185.586,48

TOTAL GERAL 166.897.409,01 TOTAL GERAL 139.737.835,00

.19

CONTATO PARA PERGUNTAS E SUGESTÕES : CONTADOR VALMOR GONÇALVES FONE: (48) 3463-8700



Governança



GOVERNANÇA

.21

A Estrutura de Governança da empresa Rampinelli Alimentos é fundamentada pela 

forma familiar, com práticas que visam a responsabilidade socioambiental, a satisfação 

e confiança dos clientes e a valorização dos seus profissionais. Empresa fundada pelo 

Sr. Fortunato Rampinelli, ela foi sucedida pela geração seguinte de seus filhos Waldeci 

e Walmir. A partir do ano de 2015, o filho do Sr. Waldeci, Thiago Rampinelli, iniciou a 

gestão e administração. 

Nossos códigos e manuais internos devem ser seguidos por todos que representam a 

organização, desde os setores operacionais até a gerência. O organograma da empresa 

é dividido conforme a área, distribuído entre as atividades administrativa, transportes, 

produção e setores diversificados. Na hierarquia da empresa fica, em primeiro plano, os 

dois sócios-diretores seguidos por um gerente. No topo do organograma encontram-

se os participantes - entre eles os líderes de setores - do planejamento, controle, 

avaliação e acompanhamento da gestão. Este grupo realiza reuniões semanais onde 

são abordadas situações pertinentes de cada setor, representado pelo seu respectivo 

líder. Assim, junto com o todo grupo, é feita uma análise e são tomadas decisões com 

base nas metas já estabelecidas no final do ano anterior.

A decisão final é sempre diretores. Há a divisão em hierarquias, com os diretores no 

topo, seguido do gerente, líderes de setores e, por último, os demais funcionários. Todos 

os funcionários têm o conhecimento e a consciência desta divisão dentro da empresa, 

mas todos são livres para expor suas ideias e opiniões. Primeiramente, apresentando ao 

seu líder, que irá levar para o restante do grupo de gestão. Não será tomada nenhuma 

decisão antes de ser discutida dentro do grupo, exceto em situações corriqueiras.

O nível estratégico da empresa se encontra com os diretores, gerentes e líderes de setores. 

Eles controlam, acompanham e avaliam o desempenho do planejamento estratégico. Já 

o nível gerencial da empresa é composto apenas pelo gerente e pelos líderes de setores. 

E o nível operacional envolve apenas os líderes de setores e seus funcionários. Nesta 

área é abordado apenas o setor em estudo, onde se realiza o planejamento operacional, 

e que deve identificar cada atividade, pessoas envolvidas, prazos e outras informações.



P R O G R A M A S  &

Projetos



1 .1   RESTOS DE COMIDA

Os restos de comida são misturados com ração e destinados para alimentação dos porcos.

1 .2   GALHOS E FOLHAS SECAS

Os galhos, folhas secas e restos do aparo da grama são recolhidos e colocados sobre o solo 

próximo as árvores, para se decomporem e virar adubo para as mesmas.

 1 .3  CINZAS DA CASCA DE ARROZ

As cinzas são armazenadas em silos para posteriormente serem utilizadas como fertilizante 

pelos agricultores.

 1 .4  ARROZ FALHADO E FARELO

São armazenados e usados como alimento para gado.

RESÍDUOS ORGÂNICOS
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Os materiais recicláveis são armazenados separadamente em local 

identificado, sobre piso impermeável e ao abrigo do sol.

Estão distribuídas lixeiras em vários pontos dentro do espaço físico 

da empresa, incentivando a separação dos materiais 

na fonte geradora.

Papel e papelão são armazenados em baias identificadas, e em média, 

a cada 3 meses é recolhido pelo pessoal da ACAFOR – Associação 

dos Catadores de Materiais Recicláveis de Forquilhinha.

Plástico também é armazenado em baia identificada e sempre que a 

baia fica cheia é recolhido pela empresa ZIPPLAST, que recicla esse 

material. O plástico é recolhido mensalmente, em média.

Os restos de metais e sucatas são armazenados ao lado da mecânica 

para posteriormente serem vendidos. A coleta é realizada sempre que 

está cheio, geralmente a cada 2 meses.

RECICLÁVEIS
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PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA USADOS

Os papeis higiênico e toalha usados são armazenados em contentores para serem 

coletados pela coleta municipal convencional. A empresa possui várias lixeiras 

espalhadas pelo pátio identificadas para incentivar a segregação do material.

REJEITO
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LÂMPADAS FLUORESCENTES

As lâmpadas são armazenadas em contentor identificado e entregues à empresa 

Eletroback, que realiza a logística reversa desse material.

PNEUS

Os pneus são armazenados temporariamente em lugar coberto, parte do 

material é reutilizado na própria empresa como artigo de decoração e suporte 

para plantas, e outra parte um grupo de pessoas busca para reutilizar como 

artigos decorativos. A empresa Librelato transportes também realiza a coleta 

de alguns pneus, porém sem uma frequência definida.

ELETROELETRÔNICOS

São produzidos em pouca quantidade na empresa, a COLIX realiza a coleta e 

destinação final desse material, que é a reciclagem.

PRODUTOS PERIGOSOS
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PILHAS E BATERIAS

São produzidas em pequenas quantidades e é encaminhada junto com 

o lixo eletrônico, sendo a COLIX que realiza a coleta e destinação final.

EMBALAGENS E ESTOPAS CONTAMINADAS COM ÓLEO

São armazenadas em contentores identificados para, posteriormente 

serem coletados pela empresa RAC, seu destino final é o aterro industrial.

Óleo usado é armazenado em contentor e recolhido pela empresa 

Filtroville mensalmente para rerefino.

ÓLEO USADO

Óleo usado é armazenado em contentor e recolhido pela empresa 

Filtroville mensalmente para rerefino.
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CERTIFICADO
EMPRESA 
CIDADÃ

A Rampinelli recebeu no final de 2019 o certificado de Empresa 

Cidadã do Rio de Janeiro, concedido pelo Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A 

certificação foi dada com base em informações sociais, ambientais 

e contábeis apresentadas em relatório de 2018.
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A Campanha Tigrinho Solidário acontece durante o 

mês de agosto com o intuito de arrecadar fundos 

para atividades das categorias de base do Criciúma 

Esporte Clube. Em 2019, a Rampinelli é empresa 

parceira dessa iniciativa.

CAMPANHA 
TIGRINHO
SOLIDÁRIO
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BAZAR
SOLIDÁRIO

Entre os dias 23 e 25 de abril, a Rampinelli realizou em sua sede o Bazar Solidário. 

O evento foi aberto à comunidade e expôs roupas, calçados e bolsas a partir de 

R$5. Foi uma oportunidade dos cidadãos de Forquilhinha ajudarem entidades que 

fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Foram arrecadados R$547,90 que 

foram convertidos em alimentos e produtos de limpeza para o Asilo de Maracajá e 

a APAE de Forquilhinha.

.30



Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), a Rampinelli recebeu do Governo Municipal 

de Forquilhinha o selo de “Amiga do Meio Ambiente”. A certificação, concedida através 

da Fundação Ambiental (FUNDAF), foi entregue às empresas que destinam corretamente 

resíduos sólidos. A entrega da certificação e do selo buscou valorizar as empresas da cidade 

que preservam o meio ambiente e contribuem com a Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (Acafor), separando os resíduos adequadamente. Uma comissão avaliou o 

cumprimento das normas ambientais a nível federal, estadual e municipal; a existência de um 

sistema de coleta seletiva implantado, a destinação adequada a 100% dos resíduos sólidos 

gerados, além de destinar os resíduos recicláveis à coleta seletiva municipal.

SELO DE AMIGA DO 
MEIO AMBIENTE
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OUTUBRO
ROSA

O Outubro Rosa é dedicado à prevenção do câncer de mama. Pensando nisso, a 

Rampinelli promoveu a palestra “Como a alimentação pode auxiliar na prevenção 

ao câncer”. O evento aconteceu no dia 24/10, às 19h30, no Centro de Eventos De 

Múltiplo Uso, de Santa Isabel – Forquilhinha-SC. O Dr. Vitor Benincá, médico, ministrou 

a palestra. Ele é formado pela Unesc em 2012, é pós-graduado em Nutrologia pela 

Abran, e subespecializado  em Nutrologia Hospitalar pelo Hospital do Servidor Público 

de São Paulo. O evento foi aberto para as funcionárias da Rampinelli e demais mulheres 

da comunidade, gratuito. Após a palestra, foi oferecido um coquetel.
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A Semana Interna de Prevenção ao Acidente 

de Trabalho aconteceu na matriz da Rampinelli 

Forquilhinha (SC) e nas filiais de Caruaru (PE) e 

Eldorado do Sul (RS). 

O tema deste ano foi “Ato sem prevenção  pode 

ser o fim de uma profissão”.

13ª  SIPAT 
Matr iz  e  Fi l ia is
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RAMPINELLI  PARTICIPA 
DE CAMPANHA 
CORAÇÃO CHEIO

Em novembro, ao comprar alguns dos produtos Rampinelli você estará ajudando instituições de caridade da região de Criciúma! 

A ação faz parte da Campanha Coração Cheio, promovida pela Rádio Eldorado, em que a Rampinelli é uma das marcas colaboradoras.

Para participar, você pode adquirir a Farinha de Arroz Rampinelli, o pacote de 5kg de Arroz Parboilizado Rampinelli ou os Biscoitos de Arroz Integral 

Rampinelli (lançamento) em um dos mercados parceiros da região: Abimar, Althoff, Castagneti, Marcon, Minatto, Moniari, MM Rosso, São Pedro e 

Lisandra. O valor é revertido para as instituições de Criciúma Abadeus, Asilo São Vicente, Casa Guido e Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Içara. A ação contribui na compra de medicamentos, consultas, cirurgias e outras necessidades das instituições.

A Rampinelli participa desde 2015 da Campanha Coração Cheio, que mobiliza as redes de supermercados e fornecedores de produtos diversos da 

região em prol da solidariedade. Entre as instituições beneficiadas, a Abadeus realiza diversas ações sociais para famílias em vulnerabilidade social. Já 

o Asilo São Vicente de Paulo atua no acolhimento de idosos. A Casa Guido auxilia crianças com câncer e suas famílias e Rede Feminina de Combate 

ao Câncer de Içara trabalha para conscientização, prevenção e suporte a mulheres que são acometidas pelo câncer de mama.

No sábado (19/10), o evento "Um milhão de sorrisos" uniu todos os parceiros para celebrar os resultados da ação. Diversas homenagens foram 

entregues para as instituições, supermercados e as 20 marcas que participam desde o início da campanha, em 2015.
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BENEFÍCIOS 

• Controle natural de pragas (fungos e insetos),

• Redução de perdas,

• Aumentos da rentabilidade industrial.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA REFRIGERAÇÃO DE GRÃOS PARA O MEIO AMBIENTE

• Elimina o uso de inseticidas tóxicos para a saúde humana e animal,

• Evita o desperdício de energia elétrica,

• Evita transilagens, protegendo as comunidades vizinhas 

dos incômodos da propagação de poeiras,

• Utiliza gás refrigerante ecológico,

• Equipamentos silenciosos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

• Evita a ação de fungos e presença de microtoxinas perigosas e cancerígenas,

• Arroz polido com excelente aspecto visual e qualidades organolépticas,

• Sem riscos de eclosão de ovos de insetos na prateleira dos 

   supermercados ou no lar do consumidor final.

MÁQUINA DE 
REFRIGERAR 
GRÃOS
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D E S E M P E N H O  S O C I A L  E

 Ambiental
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1 - BASE DE CÁLCULO 2019 VALOR
Receita bruta (RB) 181.740.476,00

Receita líquida (RL) 166.897.409,00

Resultado operacional (RO) 2.369.406,00

Folha de pagamento bruta (FPB) 8.044.999,00

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS  VALOR
Alimentação 334.224,00

Previdência privada 171.160,00

Saúde 410.389,00

Educação 35.493,00

Auxílio-creche 0,00

Cultura 0,00

Outros 34.385,00

Capacitação e desenvolvimento profissional 6.586,00

Saúde e segurança no trabalho 108.303,00

Total - Indicadores sociais internos 1.100.540,00

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS     VALOR

Educação 300,00

Cultura 2.970,00

Saúde e saneamento 0,00

Esporte 6.838,00

Combate à fome e segurança alimentar 5.956,00

Obra públicas 0,00

Campanhas públicas 15.000,00

Doações 1.790,00

Doações com incentivos fiscais 0,00

Outros 0,00

Total - Indicadores sociais externos 32.854,00

4 - INDICADORES AMBIENTAIS VALOR
Investimentos em meio ambiente  52.066,00 

Total dos investimentos em meio ambiente  52.066,00 
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Rodovia Antônio Valmor Canela, 2300Forquilhinha – SC – CEP 88850-000

rampinelli.com.br 
48 3463-8700

arrozrampinelli

https://www.facebook.com/arrozrampinelli
https://www.youtube.com/user/arrozrampinelli
https://www.instagram.com/arrozrampinelli/
https://www.instagram.com/arrozrampinelli/

