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O pensamento em segurança no trânsito 
tem se tornado um tema muito abordado na 
GCT. A semana da engenharia, aconteceu na 
regional Zona da Mata, em Juiz de Fora-MG 
entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. O 

evento contou com a participação da Super-
visora de Educação no Trânsito da Subsecre-
taria de Mobilidade Urbana  de Juiz de Fora, 
Renata Vianna que palestrou sobre o tema 

“Comportamento Seguro no Trânsito”. 

O evento contou também com a partici-
pação  da Polícia Militar Rodoviária palestran-
do sobre a “Educação para o Trânsito”. Os 
agentes da PMR dividiram suas experiências 

e fatos que presenciam devido à imprudência, 

negligência e imperícia dos condutores sobretudo 

nas rodovias do estado de MG.  
Estas iniciativas de conscientização levan-

tando a importância da segurança no trânsi-
to também já foram abordados em outras 
reginais, como, regional Bahia Sul e em Belo 

Horizonte. 

A GCT quer seguir seu caminho com o 

empenho de todos. 

 

Tatiana Paim  
Sistema de Gestão da Qualidade 

Em reconhecimento ao serviço prestado através 
do sistema “Anel de Segurança”, a GCT foi homena-
geada pela Polícia Militar de Minas Gerais no 30º ani-
versário do COPOM Juiz de fora, pertencente a 4ª 
RPM, 2º BPM com o troféu de Colaborador Beneméri-

to, que tem por finalidade distinguir e agraciar pesso-
as e entidades que tenham contribuído para o apri-
moramento e a eficiência dos trabalhos da Polícia 
Militar de Minas Gerais, no cumprimento da missão 

de preservação da ordem pública.  

Daniel Costa 
Regional Zona da Mata-MG  



GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A 

   Visando sempre a melhoria na prestação de serviços 

e buscando o aumento na satisfação dos clientes, a 

equipe de processamento e suporte de sistemas de 

Belo Horizonte, formada por Solange Montezuma, Si-

mone Vinagre e Wesley Duarte, programaram um en-

contro com os assistentes de contratos que atendem 

as regionais. Foram dois dias de treinamento para ali-

nhar informações e tirar inúmeras dúvidas. Os assisten-

tes conheceram as instalações da sede e tiveram con-

tato com todos os processos realizados como processa-

mento das informações, impressão de notificações, 

centro de operação dos equipamentos entre outros. 

   “...não deixou a desejar. Foram dois dias com grandes 
informações e sugestões de como proceder em questões 

de suma importância...” declarou Natália Schittini de 

Ribeirão das Neves-MG. 

 “...aproveito o momento para elogiar a estrutura do curso 
...veio na hora certa para entender e aprender sobre os 
procedimentos da empresa. Absorvi muito conhecimento 
com o treinamento, com as palestras e com a troca de 
informações e experiências entre os também participan-

tes...”  declaração de Gabriela Araújo de Caratinga-MG. 
 

Tatiana Paim  
Sistema de Gestão da Qualidade 

     Os primeiros veículos começaram a aparecer em 

1900. Daí surgiram 

os primeiros proble-

mas relacionados ao 

trânsito, que come-

çaram a ser discuti-

dos pelas autorida-

des da época. As 

primeiras regula-

mentações surgiram 

em São Paulo, quando regras e taxas para os veículos 

da época foram instituídas. Isso causou muita confu-

são, pois os motoristas não queriam pagar as taxas, 

alegando más condições nas ruas da cidade.  

Fonte: naboleia.com.br 

SALADA CREMOSA 

Ingredientes 

 alface americana fatiada 

 3 tomates sem sementes em tiras 

 2 xícaras (chá) de peito de frango 
cozido e desfiado 

 1/2 xícara (chá) de azeitona picada 

 1/2 lata de milho verde escorrido 

Molho 
 1 caixa de creme de leite (200g) 
 1 xícara (chá) de iogurte natural integral 
 2 colheres (sopa) de hortelã picada 
 5 colheres (sopa) de suco de limão 

 3 colheres (sopa) de azeite 

 Sal e pimenta-do-reino a gosto 

Modo de preparo 

Para o molho, em uma tigela, misture o creme de leite, o 
iogurte, a hortelã, o suco de limão, o azeite e tempere 
com sal e pimenta. Reserve. Em um saladeira grande, mis-
ture os demais ingredientes. Regue com o molho e mistu-
re bem. Sirva em seguida. 

Fonte: guiadacozinha.com.br 

   A prática de proibir a entrada nos cinemas 

com alimentos adquiridos em outros locais ou 

trazidos pelo consumidor é proibida no Brasil.  

   O consumidor tem direito a optar pela com-

pra de alimentos no local que escolher, po-

dendo adquiri-los no próprio cinema, em outros estabele-

cimentos ou trazê-los armazenados para consumo duran-

te a exibição do filme. A proibição de entrada com alimen-

tos não adquiridos nas dependências do cinema configu-

ra prática de venda casada, vedada 

pelo Código de Defesa do Consumi-

dor. (Código de Defesa do Consumi-
dor, artigo 39, I).  

Fonte: http://www.mpmg.mp.br  


