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 Destaque  Fique por dentro 

 Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

A Qualitécnica continua avançado fronteiras !!! 
 
Iniciamos uma nova parceria com a empresa ENESA, 
onde realizaremos as montagens de ampliação da 
Mina Conceição ( Vale Itabira ), sendo esta em duas 
etapas conforme descrito abaixo: 
 
1. 09 emendas de 1500 à 1800 mm de largura 
2. 60 emendas de 600 à 2200 mm de largura 
 
Observação: 
 

Com possibilidade de extensão para o projeto Mina 
Cauê . 
 
 

 

VACINAÇÃO DE ADULTOS 
 

A Saúde mais próxima do trabalhador  
 

Ao contrário do que muitos adultos pensam, 
vacinação não é coisa só de criança. Como 
nenhuma doença infecciosa é exclusiva de uma 
faixa etária, todos precisam estar vacinados, 
principalmente os adultos. 
  

A vacinação é responsável pela diminuição da 
incidência de diversas doenças na população. 
Considerando as formas de transmissão de 
algumas delas, os adultos tornam-se alvos, em 
alguns casos, até mais vulneráveis do que as 
crianças. Um exemplo disso é a hepatite B, que é 
transmissível através de secreções orgânicas e por 
contato sexual.  
 

Por isso vá hoje mesmo a um posto de saúde e 
peça que  atualizem seu cartão de vacinas . La você 
recebera todas as orientações . 
Lembre-se  você não paga por isso  
 E prevenir é sempre melhor  !!! 
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 Curiosidade  RH 

 Momento de Reflexão 

CURIOSIDADES DO MÊS DE SETEMBRO 
 

Porque Setembro ? 
 

Antigamente só existiam dez meses e Setembro era 
assim chamado por ser o sétimos deles. 
Posteriormente foram anexados mais dois meses, 
Julho em homenagem a Júlio César e Agosto em 
homenagem a Augusto, Imperadores de Roma. 
 
Uma crença antiga diz que na Lua de Setembro 
estavam escondidas todas as coisas perdidas na 
Terra. Por isso diziam que quem olhasse para a Lua 
Crescente neste mês poderia pedir de volta algo 
que perdeu há muito tempo. 
 
Dia da Árvore 
 

No dia 21 de setembro comemora-se o dia da 
árvore. Essa data foi escolhida em razão da 
chegada da primavera. Mas antes da escolha dessa 
data, acontecia no país, na última semana de 
março, a festa Anual das Árvores, instituída pelo 
presidente Castelo Branco, em 1965. 
 

Mais adiante, a árvore ganhou um dia especial em 
virtude de sua importância para a vida humana e 
também com a chegada da primavera, onde 
ganham nova vida e abrem lindas flores que dão 
origem a novas árvores. 
 

O sucesso real e duradouro é alcançado pela 
soma e a multiplicação, e não pela subtração 
e a divisão. 

  

Se a sua vitória depende de que alguém 
venha a perder, então seu sucesso está 
condenado a eventualmente desaparecer.  

 

TREINAMENTO DA EQUIPE 
 

Em 18 de Agosto de 2012, foi realizado uma 
reciclagem cuja o tema abordado foi 
APRIMORAMENTO DE RESULTADOS DE LÍDERES E 
EQUIPES, ministrado pelo palestrante Flávio 
Martins da Costa com duração de 08 horas. 
 

Temas abordados: 

•Paradigmas e Resistências às Mudanças   

•Pensamento positivo, motivação e produtividade 

•Novas Posturas Profissionais 

•Responsabilidade e Comportamentos Profissional 

•Planejamento das Atividades  

•Organização Física do Local de Trabalho/5S  

•Técnicas de Reunião 

•Comunicação 

•Equipe e Trabalho em Equipe  

•Inteligência Emocional  

•Marketing Pessoal 

•Qualidade 

•Excelência no Atendimento ao 

•Atendimento Telefônico 

 
 


