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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras ! 

1) Em Abril foi renovada a parceria com a empresa CSN 
para as unidade de Congonhas-MG ( Casa de Pedra ) e 
Arcos-MG. 

2) Foto da nova prensa , com capacidade para realizar 
emendas até 2200 de largura ( 86”).  

 Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

3) Ciclo de Treinamentos  Participamos em Março da 
segunda etapa do ciclo de treinamento voltado as áreas 
de saúde, segurança e meio ambiente, visando a 
conscientização e qualificação profissional de nossos 
colaboradores, bem como uma preparação para um 
projeto de abertura a capacitações de terceiros. 
 
Participantes:  
 
• Guilherme Ribas – Diretor 
• Wesley  Silva –  Coordenador de Segurança 

Curso de Supervisão em espaço confinado (NR 33). 
 

 RH 

A segurança não é responsabilidade somente do 
departamento de segurança da empresa ou de uma 
órgão governamental. É de responsabilidade de cada 
trabalhador garantir a segurança para si mesmo e para 
seus colegas. 

1) Em virtude do desempenho da equipe no ano de 
2012, a empresa decidiu antecipar o ACT em dois 
meses a titulo de bonificação, mantendo o mesmo 
resultado em 2013, novas melhorias serão realizadas 
em 2014. 
 

2) Em 2013, os colaboradores que fazem aniversario 
estão sendo presenteados com bombos como forma 
de reconhecimento e agradecimento por contribuir 
para o desenvolvimento da empresa.  
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 Momento de Reflexão 

 Fique por dentro 

Processo de  Emenda 
 

 
Viés 
 
Área não removível da emenda, parte integrante do 
seu comprimento  e que determina o ângulo de 
escalonamento. 
 
Passo 
 
Também chamado de degrau, acompanha 
paralelamente a linha do viés, sendo responsável pela 
área de garra da emenda. 
 
Linha de Base: 
 
É a linha feita em ângulo de 90° em relação ao centro 
da correia, determinando o comprimento da emenda 
e que serve de base para as outras medidas de 
escalonamento. 
 
Linha de Centro: 
 
É a linha disposta no centro absoluto da correia, em 
ângulo de 90° em relação a linha de base., garante o 
alinhamento da correia. 
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 Curiosidade 

O Dia do Trabalhador ou Dia Internacional dos 
Trabalhadores é celebrado anualmente no dia 1º de 
Maio em numerosos países do mundo, sendo feriado 
no Brasil, em Portugal e em outros países. 

Dia do Trabalho no Brasil 
 
A chegada dos imigrantes europeus ao Brasil trouxe 
ideias sobre princípios organizacionais e leis 
trabalhistas, já implantadas da Europa. Os operários 
brasileiros começaram a se organizar. Em 1917 
aconteceu a Greve Geral, que parou indústria e 
comércio brasileiros. A classe operária se fortalecia e, 
em 1924, o dia 1º de maio foi decretado feriado 
nacional pelo presidente Artur Bernardes. 
Mesmo tendo sido declarado feriado no Brasil, até o 
início da Era Vargas o 1º de maio era considerado um 
dia de protestos operários, marcado por greves e 
manifestações. A propaganda trabalhista de Getúlio 
Vargas habilmente passou a escolher a data para 
anunciar benefícios aos trabalhadores, 
transformando-a em “Dia do Trabalhador”. Desta 
forma, o dia não mais era caracterizado apenas por 
protestos, e sim comemorado com desfiles e festas 
populares, como é até hoje. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal

