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 Destaque 

 Fique por dentro 

 Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

A Qualitécnica continua avançado fronteiras !!! 
 

•Em Junho de 2012 concretizamos o contrato com a 
empresa Ferrous ( Congonhas – MG ), desde já 
agradecemos a mesma pela confiança e parceria. 
 

O que é uma FISPQ e qual sua aplicação? 
 
 A sigla FISPQ significa Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos e sua principal 
aplicação é fornecer informações sobre vários 
aspectos de produtos químicos (substâncias ou 
misturas) quanto à proteção, segurança, saúde e 
meio ambiente. A FISPQ fornece, para esses 
aspectos, conhecimentos básicos sobre os 
produtos químicos, recomendações sobre 
medidas de proteção e ações em situação de 
emergência. A FISPQ é um meio de o fornecedor 
transferir informações sobre os perigos de um 
produto químico ao usuário deste, possibilitando 
a ele tomar as medidas necessárias relativas à 
segurança, saúde e meio ambiente. A FISPQ 
também pode ser usada para transferir essas 
informações para trabalhadores, empregadores, 
profissionais da saúde e segurança, pessoal de 
emergência, agências governamentais, assim 
como membros da comunidade, instituições, 
serviços e outras partes envolvidas com o produto 
químico. 
 
Fique atento: 
 
 A FISPQ é aplicada a todos os produtos 
químicos. 
Você conhece a FISPQ dos produtos químicos que 
você utiliza? Se não , peça ao Profissional de SST 
de sua área ! 
Você  sabe se o produto que você utiliza , pode 
causar algum dano a sua saúde? 
 

POLÍTICA, MISSÃO E VISÃO 
  
1 - Política de Qualidade 
Prestar serviços oferecendo produtos de 
qualidade, garantindo a satisfação de nossos 
clientes com o objetivo de se tornar 
fornecedor preferencial.  
  
2 - Política de Segurança 
Garantir que todos os serviços sejam 
executados com segurança e qualidade, 
assegurando a saúde e o bem estar do 
trabalhador, a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais, buscando a melhoria 
contínua dos processos e a satisfação dos 
clientes. 
  
3 - Missão 
Transformar serviços de Manutenção em 
Transportadores Contínuos (vulcanização e 
mecânico) em riqueza e qualidade sustentável. 
  
4 - Visão 
Ser a empresa de serviços de Manutenção em 
Transportadores Contínuos (vulcanização e 
mecânico) reconhecida pela qualificação de 
seus profissionais, qualidade dos serviços e 
produtos, superando os padrões consagrados 
de desenvolvimento de técnicas. 
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 Curiosidade  RH 

 Momento de Reflexão 

"A ambição universal dos homens é viver 

colhendo o que nunca plantaram." 

Adam Smith 

Deveres do Empregado para com a 

Empresa 

 
São deveres do empregado para com o 
empregador, inclusive, constituindo o seu não 
cumprimento, como motivo para despedimento 
do empregado por "justa causa":  
 
• Agir com probidade 
 
• Ter um bom comportamento  

 
• Ter continência de conduta 

 
• Evitar a desídia (caracterizada como a falta de 

diligência do empregado em relação ao 
emprego, nas formas de negligência, 
imprudência e imperícia 
 

• Não apresentar-se no trabalho embriagado 
 

• Guardar segredo profissional (quanto às 
informações de que dispõe sobre dados 
técnicos da empresa e administrativos) 
 

• Não praticar ato de indisciplina 
(descumprimento de ordens diretas e pessoais) 
 

• Não praticar ato lesivo à honra e boa fama do 
empregador ou terceiros, confundindo-se com 
a injúria, calúnia e difamação 
 

• Não praticar ofensas físicas, tentadas ou 
consumadas, contra o empregador, superior 
hierárquico ou terceiros  
 

• Tomar posse de materiais e ou objetos de 
terceiros que não lhe pertençam. 

Correias Especiais 
 
Desenvolvidas para finalidades específicas, 
possuem características diferenciadas e são 
utilizadas nos mais diversos segmentos. Usadas 
em inclinações de até 90º, são ideais para 
indústrias que operam com materiais a granel. 
 
Mercoflex  
 
São amplamente usadas no transporte de 
materiais a granel em transportadores planos ou 
em inclinações de até 90º, possibilitando uma 
grande variedade de desenhos e, 
consequentemente, uma economia considerável 
de espaço. 
Com o uso de taliscas transversais e laterais 
sanfonadas, teremos sobre a correia, a formação 
de compartimentos semelhantes a gavetas, que 
serão dispostos em número necessário para 
atender à capacidade de projeto. Para que seja 
garantida uma rigidez suficiente no retorno, a 
Mercoflex possui, na sua construção, camadas 
especiais que impedem o abaulamento da 
correia e danos à sua estrutura 


