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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras !   

1) Iniciamos em Agosto a 3° etapa da montagem de 

ampliação da Mina Conceição ( Vale Itabira ), em 

parceria com empresa ENESA, conforme quadro abaixo 

de serviços: 

2) Iniciamos em Setembro a montagem de ampliação da 

fabrica Holcim Brasil na unidade de Barroso - MG, em 

parceria com empresa Mendes Junior, conforme quadro 

abaixo de serviços: 
Iniciamos em Agosto um ciclo de obras em parceria com 

algumas empresas de renome no mercado brasileiro, 

conforme descrito abaixo: 
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6) Em Setembro recebemos a nossa nova prensa de 72”. 

 Fique por dentro 

3) Iniciaremos em Outubro a montagem de ampliação da 

fabrica Holcim Brasil na unidade de Barroso - MG, em 

parceria com empresa Otimix, conforme quadro abaixo 

de serviços: 

A borracha natural é uma das borrachas de uso geral. 

Apenas não é indicada para resistir ao calor 

(temperaturas de regime, como vimos, acima de 80 ºC) 

nem para resistir aos óleos. Tão pouco resiste em meios 

químicos muito agressivos (ácidos e bases concentrados) 

e solventes. 

A borracha natural é sobretudo utilizada no fabrico de: 

pneumáticos, em especial pneus para veículos pesados e 

para veículos utilizados fora de estrada (off-the-road 

tyres); correias transportadoras e de transmissão de 

movimento, folhas, bandas elásticas, tubos e 

mangueiras, calçado e componentes para calçado, molas 

elastoméricas, apoios e absorvedores de choques, 

revestimento de cilindros, vedantes, etc. 

4) Iniciaremos em Outubro a montagem de ampliação da 

fabrica Holcim Brasil na unidade de Barroso - MG, em 

parceria com empresa Parex, conforme quadro abaixo de 

serviços: 

5) Dentro do princípio de desenvolvimento contínuo e 

com foco no atendimento as novas necessidades e 

demandas dos segmentos de mineração, cimenteira e 

siderúrgico, a QUALITECNICA  criou Novo 

Departamento de Engenharia com objetivo específico 

de  oferecer  soluções completas e integradas em: 

 

- Engenharia; 

- Projetos; 

- Consultoria; 

- Montagem e Manutenção Industrial. 

 

Atualmente  estes serviços estão sendo desenvolvidos 

e realizados no grupo VOTORANTIM CIMENTOS nas 

unidades de São Luiz – MA,   Recife – PE,          

Aracaju – SE e VOTORANTIM METAIS unidade                      

Juiz de Fora – MG, com resultados positivos para 

operação e manutenção. 
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 Reflexão  

 Segurança 

 RH 

 Curiosidade 

Aplicação de lama de minério de ferro em forma de 

pó na presença de cimento portland 
 

RESUMO 

Dentre os produtos gerados no beneficiamento do 

minério de ferro, a lama de lavagem, na maioria dos 

casos, é armazenada em barragens de rejeitos sem um 

aproveitamento comercial. O presente trabalho buscou 

avaliar, do ponto de vista técnico, a aplicação desse 

resíduo na forma de pó em argamassa de cimento 

Portland. Desta forma, foram moldados corpos-de-prova 

com variadas proporções de cimento, areia e pó de 

minério de ferro e, posteriormente, submetidos a 

ensaios físicos e mecânicos. Os resultados 

demonstraram que as substituições da areia pelo 

resíduo (destaque para a substituição de 20%) 

melhoraram o desempenho mecânico das argamassas. 

Isso demonstra a viabilidade técnica do material em 

estudo.  
 

Reportagem completa no endereço abaixo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-

41952012000200003&script=sci_arttext&tlng=pt  

O que é a Segurança do Trabalho? 

 

A Segurança do Trabalho é a ciência que atua na 

prevenção dos acidentes do trabalho decorrentes 

dos fatores de riscos ocupacionais. 

Nos locais de trabalho existem inúmeras situações 

de risco passíveis de provocar acidentes do trabalho. 

Logo, a análise de fatores de risco em todas as 

tarefas e nas operações do processo é fundamental 

para a prevenção. 

  

Entre os fatores de risco que provocam 

acidentes do trabalho, destacam-se: 

  

Eletricidade, máquinas e equipamentos, incêndios, 

armazenamento e transporte de materiais, manuseio 

de produtos perigosos, ferramentas manuais, 

contato com agentes biológicos, dentre outros. 

Se você trabalha, recebe salário, tem férias e folgas 

semanais, por exemplo, saiba que está amparado pelas 

leis trabalhistas. Esses são alguns dos benefícios que a 

lei oferece. Mas você sabe realmente o que é e como 

funciona a CLT e quais são os seus direitos e deveres 

enquanto empregado e empregador?  

 

“A CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas) regulamenta as relações individuais e 

coletivas de trabalho, sendo ele trabalhador urbano ou 

rural”. 

 

A lei vale para todos, então, empregados e 

empregadores devem obedecer a algumas normas. 

Segundo a advogada Eliana de Brito Roberto Pereira, 

a anotação na CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social) é um dos maiores direitos do 

empregado, pois com o registro ele contribui para a 

Previdência, tem o seu FGTS recolhido e tem direito ao 

Seguro Desemprego quando da demissão sem justa 

causa. 
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