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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras ! 

1) No final de Junho iniciamos a obra de montagem de 
correias transportadoras na empresa Suzano Papel e 
Celulose  (unidade Imperatriz – MA) em parceria com as 
empresas Metso e Correias Mercúrio.    

2) A Qualitécnica acaba de adquirir um caminhão munck 
Ford 1719. 

 
4) Treinamento de Liderança  Nossa equipe de 
liderança    (supervisores, encarregados e colaboradores 
indicados por seus superiores) participaram no dia 20 de 
julho de 2013 no Hotel Fazenda Casa Rosada em 
Carandaí-MG de um treinamento de liderança. 
 

Instrutor: 
• Alexandre Magno Cunha 

3) Realizamos no dia 24 de Julho de 2013 uma emenda 
de aproximadamente 80” na correia transportadora 
responsável pelo retorno das bóias ao brinquedo no 
Beach Park em Fortaleza, sendo o mesmo inaugurado dia 
27 de Julho de 2013 com sucesso. 
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 Fique por dentro 

 Curiosidade 

Agosto 2013 

 Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 RH 

Mês de Agosto: Do latim Augustus, é o oitavo mês 
do calendário gregoriano. É assim chamado por 
decreto em honra do imperador César Augusto. Este 
não queria ficar atrás de Júlio César, em honra de 
quem foi batizado o mês de julho, e, portanto, quis 
que o “seu” mês também tivesse 31 dias. Antes 
dessa mudança, agosto era denominado Sextilis ou 
Sextil, visto que era o sexto mês no calendário de 
Rômulo/Rómulo (calendário romano). 

Identificando uma correia Mercúrio:  

Desenvolvimento Organizacional 
 

 Conceito: 
É o processo estruturado para a mudança planejada dos 
aspectos estruturais e comportamentais nas empresas, 
com a finalidade de otimizar os resultados 
anteriormente estabelecidos nos planos estratégicos, 
táticos e operacionais. 
 

Objetivos a serem alcançado: 
- desenvolvimento da competência interpessoal; 
- mudança nos valores pessoais, de modo que os fatores 
e os sentimentos humanos sejam mais válidos para o 
sistema considerado; 
- desenvolvimento de crescente compreensão entre as e 
dentro das equipes de trabalho envolvidas no sistema 
considerado; 
- criação de um ambiente de aceitação e receptividade 
para diagnóstico e a solução de problemas da empresa; 
- estabelecimento de um ambiente de confiança, 

respeito;  
- maior integração de necessidades e objetivos e dos 
indivíduos que fazem parte da empresa; 
- desenvolvimento de um processo de afloração de 
conflitos, atritos e tensões e posterior tratamento de 
modo direto, racional e construtivo;  
- aperfeiçoamento de sistemas e processo de 
informações, decisões e comunicações. 
 
Responsável pelo setor: 
 

Luciana Rodrigues S. Assis 
              Psicóloga 

http://www.vocesabia.net/ciencia/astronomia/curiosidades-sobre-os-meses-do-ano/

