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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras ! 

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

4) Em virtude do inicio de execução do Planejamento 
Estratégico da Qualitécnica, em Setembro ocorreu a 
primeira RME ( Reunião Mensal de Equipes ), que faz 
parte da agenda gerencial, tendo como principal 
finalidade o alinhamento de todos ao colaboradores com 
os objetivos estratégicos e seus desdobramentos.  

2) A Qualitécnica, através da consultoria realizada pela 
empresa Frontquality, está em faze final de elaboração 
do Planejamento Estratégico 2014 à 2017, dentre as 
ações realizadas estão: 
 

• Revisão da missão, visão e valores. 
• Definição dos objetivos estratégicos pautados nas 

perspectivas de pessoas, estrutura e comunidade, 
processos, clientes e financeira. 

 

Varias das ações definidas dentro de projetos e planos 
estão sendo executadas, dentre elas está a agenda 
gerencial. 

RME com a equipe de Barroso 

3) Dentre as ações em andamento no Planejamento 
Estratégico, está a aquisição de uma mais uma prensa de 
65”, prevista para Dezembro deste ano.  

MISSÃO 
 
Fornecer soluções e serviços de manutenção em 
transportadores contínuos por correia, garantindo a 
segurança das pessoas, com excelência no atendimento 
para promover o desenvolvimento sustentável. 

VISÃO 
 
Ter excelência em todos os processos e serviços. 

VALORES 
 
• Segurança das pessoas em primeiro lugar. 
• Simplicidade em tudo o que faz. 
• Ter a preferencia do cliente. 
• Pessoas satisfeitas. 
• Transparência, honestidade e ética em suas relações. 
• Respeito social e ambiental. 
• Aprendizado constante. 
• Foco em resultados sustentáveis. 

 Fique por dentro 

Condições que afetam a vida útil da correia: 



RH Informa 
  
1- Saiu o acordo coletivo referente ao período 2013/2014, que 
determina o aumento salarial de 9%. Como já aconteceu uma 
antecipação de 5%, será calculado o acréscimo de 4% e retroativos ao 
mês de maio/2013. Os valores serão creditados no próximo 5º dia útil 
de outubro.  
2- Será feito no próximo dia 01 de outubro o adiantamento da 1ª 
parcela do 13º salário, no valor de 50% do salário.  
3- Iniciamos, no dia 09 de setembro, o Programa de Prevenção ao Uso 
de Álcool e Drogas, na unidade de Barroso. O Programa responde a 
uma preocupação crescente da sociedade e das organizações com o 
uso abusivo de álcool e drogas e seus efeitos na produtividade, na 
segurança, nas relações sociais e no ambiente de trabalho. Seus 
principais objetivos são: 
  
 Proporcionar o acesso a informações sobre efeitos, prevenção e 
tratamento da dependência de álcool e drogas; 
Incentivar e promover ações educativas, com foco na aquisição de 
hábitos de Atendendo  as necessidades de nossos colaboradores, 
clientes e priorizando a segurança de todos, esta sendo trocadas as 
carneiras dos capacetes para as de catraca; 
Contribuir para redução da incidência de acidentes, das ocorrências de 
situações de risco, dos índices de absenteísmo e licenças por doenças 
na empresa; 
Desenvolver no trabalhador postura voltada para a promoção e 
manutenção da saúde e segurança no ambiente funcional. 
  
O Programa de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas será estendido a 
todos os funcionários da empresa. Fique atento as datas do Programa 
em sua unidade de trabalho e participe! www.qualitecnica.ind.br 
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 Curiosidade 
  RH Informa 
  
1- Saiu o acordo coletivo referente ao período 
2013/2014, que determina o aumento salarial de 9%. 
Como já aconteceu uma antecipação de 5%, será 
calculado o acréscimo de 4% e retroativos ao mês de 
maio/2013. Os valores serão creditados no próximo 5º 
dia útil de outubro.  
 
2- Será feito no próximo dia 01 de outubro o 
adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, no valor de 
50% do salário.  
 
3- Iniciamos, no dia 09 de setembro, o Programa de 
Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas, na unidade de 
Barroso. O Programa responde a uma preocupação 
crescente da sociedade e das organizações com o uso 
abusivo de álcool e drogas e seus efeitos na 
produtividade, na segurança, nas relações sociais e no 
ambiente de trabalho.  
 
Principais objetivos são: 
•  Proporcionar o acesso a informações sobre efeitos, 

prevenção e tratamento da dependência de álcool e 
drogas; 

• Incentivar e promover ações educativas, com foco na 
aquisição de hábitos de vida saudável; 

• Contribuir para redução da incidência de acidentes, 
das ocorrências de situações de risco, dos índices de 
absenteísmo e licenças por doenças na empresa; 

• Desenvolver no trabalhador postura voltada para a 
promoção e manutenção da saúde e segurança no 
ambiente funcional. 

O Programa de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas 
será estendido a todos os funcionários da empresa. 
Fique atento as datas do Programa em sua unidade de 
trabalho e participe! 

 Segurança 

Atendendo  as necessidades de nossos colaboradores, 
clientes e priorizando a segurança de todos, estão sendo 
substituídas as carneiras dos capacetes para as de 
catraca. 

 Reflexão 


