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 Destaque 
A Qualitécnica continua avançando fronteiras ! 

1) Iniciamos a segunda etapa da montagem  de 
ampliação da Mina Conceição ( Vale Itabira ), em 
parceria com empresa ENESA, onde realizaremos 60 
emendas de 24” à 86” de largura. 

2) A Qualitecnica realizou em Novembro de 2012            
02 emendas à frio de 182“ de largura na empresa MDE 
através da empresa Correias Mercúrio S/A conforme 
fotos abaixo: 

4) A Qualitecnica participou do 2° Workshop de 
Manutenção  realizado pela  Votorantim  (Sobral – CE) 
em Novembro de 2012 tendo como palestrante o 
Diretor Técnico  Vitor Ribas. 

3) Chega a Qualitécnica o veiculo Iveco Daily, adquirido 
visando maior conforto e segurança de nossos 
colaboradores bem como um melhor atendimento a 
nosso parceiros. 
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 Momento de Reflexão 

 Fique por dentro 

Processo de  Emenda 
 

O que é Viés ? 
 

É a área não removível da emenda, parte integrante 
do seu comprimento e que determina o ângulo de 
escalonamento. 
 

Cálculo do Viés: 
 

Largura da correia ÷ 2  ou  0,5 x Largura da correia 
 

 
Obs: Por que calculamos o Viés como sendo a metade 
da largura da correia ( 0,5 x largura )? 
 

Porque ao adotarmos 26,5°como ângulo padrão do 
Viés conforme normas técnicas, devemos calcular a 
tangente deste ângulo, que nos dará como resultado  
0,5. 

 
  

Fevereiro 2013 

 Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Processo de Auditoria 
 

No decorrer do mês de janeiro foi realizada a 
auditoria de requalificação na unidade da 
Qualitécnica pela empresa do grupo Lafarge. 
 

Resultado: 
 

Classificação Plena com 87,6% aproximadamente. 

 Curiosidade 
Por que fevereiro é o mês mais curto? 
 

Tudo começou por volta do século 6 a.C., quando o rei 
Tarquínio reformulou o calendário romano, 
adicionando mais dois meses - até então eram apenas 
dez - à folhinha: janeiro e fevereiro. Ele fez isso, pois o 
novo calendário passou a se basear nas mudanças de 
fase da Lua, totalizando um ano de 355 dias. Para 
facilitar a distribuição dos dias entre os meses, 
fevereiro, à época o último mês do ano, acabou 
ficando com apenas 28 dias. 

"Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, 
dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo 
para todas as horas e dizer sempre a verdade 
quando for preciso. E com confiança no que diz." 
 
Carlos Drummond de Andrade 

O que é Contrato de Trabalho ? 
 

O contrato individual de trabalho é o ajuste de 
vontades pelo qual uma pessoa física (empregado) se 
compromete a prestar pessoalmente serviços não 
eventuais, subordinados a outrem (empregador), 
mediante o recebimento de salário, nele se encontram 
os direitos, deveres e obrigações do colaborador. 
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