
1.4) A Votorantim Cimentos pela parceria existente há cerca de 10 anos 
e a segunda participação do Workshop de Manutenção na unidade de 
Sobral-CE. 
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 Destaque 

A Qualitécnica continua avançando fronteiras !   

1) DESENVOLVIMENTO QT 
 
1.1) Agradecemos a CSN pela confiança e a parceria com o 
startup do novo contrato de instalação de proteções conforme 
NR 12 , abaixo segue fotos do processo. 
 

1.2) Agradecemos a LafargeHolcim pela renovação da parceria 
existente há cerca de 20 anos com as unidades de Pedro 
Leopoldo-MG, Barroso-MG, Cantagalo-RJ e a nova de Montes 
Claros-MG. 
 

1.3) Agradecemos a Ferrous pela renovação da parceria 
existente há cerca de 5 anos na unidade de Congonhas-MG. 
 

1.4) Agradecemos a Votorantim Cimentos pela parceria 
existente há cerca de 10 anos e a segunda participação do 
Workshop de Manutenção na unidade de Sobral-CE. 
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 Fique por dentro 

1.5) Aquisição de novos veículos para compor nosso frota. 
 
L200 TRITON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volkswagen Constellation – Munck de 20 Ton 

A partir deste ano de 2016 e em parceria com as 
empresas TEGA e OGF, a Qualitécnica visando 
disponibilizar e apresentar soluções a nossos clientes, 
respeitando a qualidade e o bom relacionamento, esta 
disponibilizando novos produtos, dentre eles estão: 
 
 

PRODUTOS TEGA 
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 Saúde e Segurança 

 Reflexão 

 Recursos Humanos 

                         PRODUTOS OGF   

NOVAS REGRAS DE APOSENTADORIA 
 

A nova regra determina que, para as mulheres que querem se 
aposentar até o fim de 2018, é preciso somar o tempo de 
contribuição com a idade, até atingir um total de 85 pontos. 
No caso dos homens, a soma deve ser de 95 pontos. O tempo 
mínimo de contribuição previdenciária é de 30 anos para as 
mulheres e de 35 para os homens.  
 

Uma mulher de 55 anos de idade, por exemplo, poderá pedir a 
aposentadoria após ter contribuído por 30 anos com o INSS (a 
soma alcança 85 pontos). Já o homem precisaria ter 
contribuição de 35 anos para se aposentar aos 60 anos de 
idade, por exemplo (a soma chega a 95 pontos).  
 

A idade do aposentado, contudo, pode ser maior ou menor. 
Isso vai depender do tempo de contribuição previdenciária.  

A PARCERIA FAZ O SUCESSO 
 

Na Segurança do Trabalho ninguém faz nada sozinho. A 
parceria faz o sucesso. A equipe de segurança do trabalho 
deve estar unida aos líderes de setores e vice-versa. 
O setor de segurança (SESMT) e líderes de setor ou equipe 
devem trabalhar arduamente a união e o trabalho em 
conjunto. Se não houver sintonia as chances de fracasso são 
muito aumentadas. 


