
 
 
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.  

www.qualitecnica.ind.br 

DEZEMBRO 2014 

 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras !   

1) Comemoração de 25 Anos de empresa, sendo 

celebrada uma missa na igreja Nossa Senhora de 

Lurdes, homenagens aos fundadores Luiz Ribas e Maria 

Ribas e aos colaboradores Rogerio Rispoli, Claudio Jose 

Clementino e Jadir de Carvalho com a entrega de uma 

placa comemorativa em reconhecimento aos anos de 

dedicação e comprometimento. 
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2) Realizamos em Novembro a montagem de correias 

transportadoras na Vale Fértil ( Uberaba – MG ) em 

parceria com a empresa Delta Ducon. 

Item Tag Especificação 
Largura 
Correia 

Metro 
Quant 

Emenda 

1 TP2207 
CTR PN2200/2 AB-Reação 

2L 4,8 x 3,2 
42" 70,3 1 

2 TP2208 CTR PN2200 EA 2L 6,3 x 3,2 42" 121 1 

3 TP2212 
CTR PN2200 STACKER 2L 3,2 

x 1,6 
42" 76,9 1 

4 TP2213 
CTR PN2200 AB-REAÇÃO 3L 

3,2 x 1,6 
54" 18 1 

5 TP2215 CTR EA PN2200 2L 3,2 x 1,6 36" 45,9 1 

6 TP2216 CTR EA PN2200 2L 3,2 x 1,6 42" 34 2 

7 TP2224 CTR EA PN2200 2L 3,2 x 1,6 36" 45,9 1 

8 TP2232 
CTR PN2200 AB-REAÇÃO 3L 

3,2 x 1,6 
54" 14,1 1 

9 TP2218 CTR PN2200 36" 84 1 

10 TP2227 CTR PN2200 36" 90 1 

11 TP2231 CTR EA PN2200 2L 3,2 x 1,6 36" 18,3 1 

12 TP2103 CTR EA PN2200 2L 3,2 x 1,6 36" 112 1 

 Curiosidades 

APLICAÇÃO DO CIMENTO ( A FRIO ) 

 

• Após aplicação da 1ª demão de adesivo aguardar no 

mínimo 60min, garantindo que o adesivo esteja 

totalmente seco em toda região da emenda. 

 

• Neste caso a 1ª demão funcionaria como um selador, 

sendo praticamente absorvida pela lona limitando 

assim a porosidade e preparando a superfície para 

aplicação da 2ª demão. 

 

• A 2ª demão deve ser aplicada após a secagem da 1ª 

demão e o tempo é de 60 minutos para o adesivo secar 

totalmente. 

 

3ª Demão – Deve ser aplicada em correias onde a lona 

possui a malha com significativo espaçamento entre os 

fios transversais (trama) e longitudinais (urdume), ou 

seja, malha aberta.  

 

• Para correias importadas: IMAS, PHOENIX, Dunlop, 

Clouth, Extrabelt e Continental utilizar a 3ª demão. 

 

• Limpar com raspador químico as réguas para 

fechamento, após 

aplicação, deixar evaporar o solvente por 10 minutos. 

 

 

Observação :  

 

Para os processos a frio, a primeira demão de cola 

deve secar totalmente. 
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 RH 

13° Salário 
 
 

• Conhecido como décimo terceiro salário, a gratificação de 
Natal foi instituída no Brasil pela Lei 4.090, de 13/07/1962, e 
garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 
(um doze avos) da remuneração por mês trabalhado. Ou 
seja, consiste no pagamento de um salário extra ao 
trabalhador no final de cada ano.  

 

•Tem direito à gratificação todo trabalhador com carteira 
assinada, sejam trabalhadores domésticos, rurais, urbanos ou 
avulsos. A partir de quinze dias de serviço, o trabalhador já 
passa ter direito a receber o décimo terceiro salário. 
Também recebem a gratificação os aposentados e 
pensionistas do INSS. 

 

•O cálculo do décimo terceiro salário é feito da seguinte 
forma: divide-se o salário integral do trabalhador por doze e 
multiplica-se o resultado pelo número de meses trabalhados. 
As horas extras, adicionais noturno e de insalubridade e 
comissões adicionais também entram no cálculo da 
gratificação. Se o trabalhador tiver mais de quinze faltas não 
justificadas em um mês de trabalho ele deixa de ter direito 
ao 1/12 avos relativos àquele mês. 
 

•Se o trabalhador desejar, ele pode receber a primeira 
parcela por ocasião de suas férias, mas, neste                       
caso, ele deve solicitar por escrito ao empregador até o                
mês de janeiro do respectivo ano. 
 

•O trabalhador também terá direito a receber a gratificação 
quando da extinção do contrato de trabalho, seja por prazo 
determinado, por pedido de dispensa pelo empregado, ou 
por dispensa do empregador, mesmo ocorrendo antes do 
mês de dezembro. Só não tem direito ao décimo terceiro o 
empregado dispensado por justa causa. 

 

 

 Reflexão  

 Segurança 


