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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras !   

1) Agradecemos as empresas pela confiança e a parceria 
conforme descrito abaixo:   
 
1.1) A GERDAU 
 
• Contrato de manutenção em correias transportadoras que 

iniciou no mês de agosto nas unidades de Ouro Branco, 
Miguel Burnie, Várzea do Lopes, Barão de Cocais, Sete 
Lagoas, Divinópolis.  
 

• Contrato de revitalização estrutural do equipamento Q106 
conforme fotos abaixo. 

 

1.2) A Holcim Barroso pela parceria no projeto Cemengal com 
os serviços de reparos a serem realizados no decorrer deste 
mês. 
 
1.3) A Haver do Brasil pela parceria com os serviços de 
revestimentos de peneiras iniciados em julho. 
 
1.4) A Mendes Junior e Parex pela continuidade da parceria no 
processo de ampliação da Holcim Barroso. 
 
1.5 ) A CSN (casa de pedra – Congonhas – MG) pelo contrato 
de lançamento de tubulações de rejeito, conforme fotos 
abaixo. 
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 Fique por dentro 

2) Exposibram 

 

A Qualitécnica esteve presente na EXPOSIBRAN no 

EXPOMINAS em Belo Horizonte – MG. 

 

  

 

 



www.qualitecnica.ind.br 

 Curiosidades 

DEZEMBRO 2015 

 Saúde e Segurança 

 Reflexão 

 Recursos Humanos 

NOVA LEI 
 
Abono Salarial 
Antes: 
- Bastava trabalhar por apenas um mês e ganhar até dois salários mínimos 
para receber o benefício. 
- Todos recebem um salário mínimo, independentemente do tempo 
trabalhado. 
Depois: 
- Será preciso trabalhar por, pelo menos, seis meses seguidos com carteira 
assinada. 
- O valor do benefício será proporcional ao tempo trabalhado, como ocorre 
com o 13° salário. 
 
Seguro Desemprego 
Antes: 
- Trabalhador podia solicitar o seguro-desemprego após trabalhar por seis 
meses. 
Depois: 
- Será preciso comprovar vínculo com o empregador por, pelo menos, 18 
meses na primeira vez que requerer o benefício. 
- Na segunda solicitação, o período de carência será de 12 meses. A partir do 
terceiro pedido a carência voltará a ser de seis meses. 
 
Auxílio-Doença 
Antes: 
- Benefício é de 91% do salário do segurado, limitado, ao teto do INSS. 
- O prazo de afastamento a ser pago pelo empregador era de 15 dias. 
Depois: 
- O teto do benefício será a média das últimas 12 contribuições. 
- Empresas vão pagar o benefício por 30 dias, antes que INSS passe a arcar 
com o auxílio doença. 
 
Pensão por Morte 
Antes: 
- Não havia contribuição mínima. 
- Não havia prazo mínimo de casamento. 
- Benefício é 100% do vencimento. 
- Benefício mínimo de um salário mínimo por pensão. 
Depois: 
- É preciso comprovar o pagamento de 24 meses de contribuição de 
previdência para ter direito ao benefício. 
- A exceção é para os casos em que o óbito do trabalhador ocorrer em 
função de acidente de trabalho, depois do casamento ou para o caso de 
cônjuge incapaz. 
- Será preciso ter dois anos de casamento ou união estável para que os 
dependentes recebam a pensão. 
- O valor será de 50% do salário-benefício, mais 10% por dependente. 
- Não terão direito à pensão os dependentes condenados judicialmente pela 
prática de assassinato do segurado. 
- Benefício mínimo é de um salário mínimo por pensão. 
 
Seguro-Defeso 
Antes: 
- Benefício não tinha as restrições ao lado. 
- Trabalhador poderia acumular seguro-defeso com outros benefícios.  
Depois: 
- É preciso exercer a atividade de forma exclusiva. 
- O trabalhador terá que escolher qual dos benefícios quer receber. 
- O trabalhador terá que cumprir uma carência de 3 anos a partir do registro 
de pescador para solicitar o benefício. 
- Pescador terá que comprovar que vendeu sua produção por, pelo menos, 
12 meses. 

 

A Boa Higiene Bucal Previne Muitos Problemas  
 
Entre os efeitos da má higiene bucal estão as cáries, a gengivite, a 
periodontite e a perda dos dentes. Felizmente, com os cuidados 
apropriados – como a limpeza correta e regular dos dentes – podemos 
prevenir a maioria desses problemas. 
  
Se não limpamos bem nossos dentes todos os dias, corremos um grande 
risco de ter cárie. Seus sinais são aqueles furinhos visíveis nos dentes, dor 
ao mastigar e sensibilidade ou dor nos dentes. 

 
Quando não retiramos regularmente os carboidratos da comida e da 
bebida que ingerimos, eles permanecem em contato com os dentes e 
servem de alimento para as bactérias responsáveis pela cárie.  
 
A placa começa a se formar sobre os dentes 20 minutos depois de 
comermos; portanto, quem gosta de beliscar toda hora precisa cuidar da 
limpeza dos dentes com mais frequência, não apenas duas vezes por dia. 
Na verdade, essas bactérias estão praticamente sempre presentes na boca 
e a limpeza frequente – além do baixo consumo de doces — acaba 
evitando a formação de cáries. 

A comemoração do Natal se iniciou ente os romanos antigos. 
 

A primeira vez que se teve algum indício da comemoração do natal foi em 
25 de dezembro do ano de 354 D.C., no qual ocorreu em Roma uma festa 
em celebração ao nascimento do menino Jesus. 

 
Ninguém sabe ao certo a data de nascimento de Jesus, porém, essa data foi 
escolhida devido à existir uma comemoração pagã nessa mesma data que 
homenageava o Deus persa MITRA que representa a luz (Deus Solar), no 
qual ocorriam celebrações que eram reprovadas pelos Cristãos. 

 
A festa pagã ainda ocorria paralelamente com o Natal até se propagar 
totalmente pelo mundo e o Ocidente proclamar de NATAL. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitra_%28mitologia%29

