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     Com o tema "Welcome Tomorrow", a V 
Conferência Global PARAR aconteceu em São 
Paulo nos dias 8 e 9 de novembro, focada no 
futuro e em apresentar o que há de mais ino-
vador e tecnológico em quatro temas-chave: 
frota, tecnologia, mobilidade e propósito. A 
maneira como as pessoas se deslocam nos 
grandes centros é uma discussão que impacta 
todo mundo. As novas tecnologias associadas 
a mudanças culturais serão responsáveis pela 
construção de um novo mundo mobilidade.       
Na V Conferência Global PARAR, grandes 
empresas estiveram reunidas para comparti-
lhar como estão fazendo para resolver os 
problemas do presente e construir o futuro. 
Foram dois dias intensos de conteúdo, 

V  c o n f e r ê n c i a  g l o b a l  p a r a r  

Ipem comemora 50 anos  
     Os 50 anos de existência do Instituto de 
Metrologia e Qualidade do Estado de Minas 
Gerais (IPEM/MG) iniciou suas comemorações 
na manhã do dia 27/11, na sede do Instituto, 
em Contagem. Desde a sua criação, o Ipem-MG 
busca garantir a melhoria da qualidade de vida 
do cidadão, especialmente nas áreas da saúde, 
segurança, meio ambiente e defesa da socieda-
de. Para isso, periodicamente, os fiscais do Insti-
tuto vão às ruas verificar e fiscalizar diversos 
produtos e serviços como, por exemplo, brin-
quedos, balanças, radares, bafômetros, entre 

outros. 

     A GCT esteve presente na comemoração 
representada pelo engenheiro Roberto Paixão 
(à esquerda da foto) prestigiando o IPEM-MG 
entregando uma placa ao Diretor Geral, Fer-
nando Sette (à direita da foto), parabenizando o 

Instituto pelo meio século focando na  melhoria 

da qualidade de vida do cidadão mineiro. 

 

 

 

Tatiana Paim 

network, negócios e conexões. Uma oportu-
nidade única para se conectar com os maio-
res influenciadores e protagonistas desse 
novo mundo de mobilidade corporativa.       
Executivos, pesquisadores, players do setor 
automotivo e startups reunidos para discutir 
o hoje e repensar o amanhã. Com 22 horas 
de conteúdo em quatro trilhas na Plenária 
principal que vão incentivar a reflexão sobre 
mobilidade corporativa de forma ampla. 
     Os colaboradores Lucas Giovanni e José 
de Souza estiveram presente no evento e 
declararam “...foi um evento bem produtivo, 
com muito aprendizado e troca de experiên-
cias.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatiana Paim 
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RECADO UNIMED     

  Toda vez em que você for a uma con-
sulta ou fizer um exame, tenha à mão o 
cartão UNIMED e um documento de 

identificação. E, se não puder comparecer, desmarque sua con-

sulta. Este é um compromisso que você não pode faltar. 

PRONTO SOCORRO: O pronto-socorro é indicado para os casos 
graves, ou seja, que não podem ser resolvidos em uma consulta 
médica. O atendimento é feito pela classificação da gravidade 

do caso e não por ordem de chegada. 

Comprar pela internet com segurança  
     Comprar pela internet é mais cômodo, prático e os preços 
são bem melhores na maioria das vezes. Mas você sabe os 
cuidados que devem ser tomados ao comprar nesse meio? 
Separamos algumas dicas para te ajudar: 
• Pesquise o nome do site que você vai comprar na internet 
para saber sua reputação. Leia as críticas e elogios à empresa.  
• Desconfie (e muito) de preços muito baixos. Sempre faça 
uma pesquisa de preços ao comprar pela internet.  
• Veja se o site tem CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas), telefones, endereço, etc… Verifique, também, se a pági-
na em que você está é segura: na URL do site deve ter sem-
pre “https” e não somente “http”. 
• Evite fazer compras em lan houses e em redes de wi-fi aber-
tas. Assim você garante a segurança dos seus dados pessoais. 
• Cadastre seus dados somente em sites confiáveis e cuidado 

   As confraternizações de fim de ano 

se aproximam, e com elas os nossos 

corações se enchem de sonhos e de-

sejos, onde podemos também com-

partilhar com outras pessoas. 

   E neste intuito, estamos disponibili-

zando a árvore da solidariedade na 

sede em Belo Horizonte, para que 

você possa contribuir com a realiza-

ção do sonho de uma criança que 

deixou a “cartinha para o Papai Noel 

“nos correios. Se você se interessou 

em participar dessa campanha de 

natal, adote uma cartinha. Ou pode 

adotar diretamente nas agências dos correios mais próxima. 
 

Letícia de Abreu 

Smoothie de Morango 

Uma receita simples e deliciosa para refrescar os dias quen-
tes do verão. 

Ingredientes: 

 1  x í c a r a  ( c h á ) 
de morango congelados 
 1/2 xícara (chá) de leite 
 1 banana cortada em rodelas 
 1 copo de iogurte grego 

Modo de preparo: 

No dia anterior ou duas horas antes de preparar a bebida, 

congele os morangos (já lavados e cortados em rodelas). 

Leve ao liquidificador o leite, o iogurte, a banana e os mo-

rangos. Bata bem, até atingir uma consistência cremosa. 

Sirva imediatamente.  

Fonte: mdemulher.abril.com.br 

com os e-mails de marketing, muitos 
podem ser tentativas de fraudes. 
• Atente-se à política de troca e 
devolução da loja antes de com-
prar. O consumidor tem direito de 
arrependimento de até sete dias 
para devolver o produto. Para isso 
tenha em mãos a Nota Fiscal Eletrô-
nica. 

     Levando em conta essas dicas, sua compra pela inter-
net será bem mais segura. Lembre-se de comprar em sites 
confiáveis, que você já conhece ou conhece alguém que já 
comprou nele. Boas compras! 

Fonte: oglobo.globo.com 

Receita especial Ár vor e dos sonh os  

É com sentimento de gratidão por 

todos que estiveram conosco neste 

ano, que desejamos um Feliz Natal 

e que 2018 nos renove em paz,     

saúde, esperança e determinação 

para continuarmos  vencendo juntos 

os desafios. 

Boas Festas! 

 

 

     A GCT iniciou 
uma campanha na 
cidade de Sete Lago-
as para esclarecer as 
dúvidas da popula-
ção quanto ao funci-
onamento do estaci-
onamento rotativo, 
também conhecido 
como Faixa Azul. 
Este é um serviço de 
alta tecnologia, visando a rotatividade nas vagas e o confor-
to do usuário no uso do sistema rotativo.  
     Tendas foram instaladas nos principais pontos de fiscaliza-
ção, onde colaboradores da GCT ficaram à disposição da 
população para auxiliar na instalação do aplicativo e no ge-
renciamento do mesmo, como: consulta de saldo, como vali-
dar o ticket de estacionamento, entre outras dúvidas. 
     Todos que compareceram à tenda para tirar suas dúvidas, 
além de sanar seus problemas e ficar por dentro do sistema, 
receberam sacolinhas lixocar que auxilia na conscientização 
para manter a cidade limpa. 
     Estacionamento rotativo é para uso de todos. Respeite a 
sinalização e o tempo de uso das vagas.  
 

Sandro Campos 

Faixa azul  

https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=morango
https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=banana


Pesagem rodoviária 
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    A pesagem rodoviária, visa a preservação da estrutura do pavi-
mento, das pontes e dos viadutos, reduzindo assim os custos de 
manutenção da via e evitando que a segurança viária seja com-
prometida em função das condições do pavimento e da circula-
ção de veículos com excesso de peso. Esses veículos têm sua diri-
gibilidade prejudicada em função do aumento da sua inércia e da 
redução da eficiência dos seus sistemas de frenagem e de suspen-
são, que não foram dimensionados para transitar com excesso de 

peso.  

    A GCT está presente nas rodovias mineiras atuando com a fisca-
lização de excesso de peso nas cidades de Rochedo de Minas, 
Goianá, Juiz de fora, Palma, Santa Barbara do Monte Verde, Rio 
Pomba, Dona Euzébia, Entre Rios de Minas, Acaiaca e Rio Casca 
através da administração das Regionais Zona da Mata e Leste. Na 
oportunidade, a GCT agradece sua equipe de Balanceiros e Auxili-
ares de Balança, Administradores de Posto, Auxiliares de Serviços 
Gerais, Supervisores e Assistentes de Contrato. São estes os res-
ponsáveis por essa fiscalização que visa estradas e rodovias em 

boas condições de tráfego e segurança para todos nós. 

 

Daniel Costa e Max Dimas 

Cuidados com a saúde no verão  

     O calor intenso aumenta os riscos de desidratação, 
problemas de circulação, queda de pressão e problemas 
de pele, por isso, junto ao verão devem vir precauções e 
cuidados. É muito importante se alimentar bem nesta 
estação para que o organismo funcione corretamente, 
portanto, medidas como a diminuição do consumo de 
sal e a substituição de alimentos gordurosos e pesados 
por frutas, verduras e legumes, devem ser tomadas. 
     Para evitar a desidratação, é necessário beber bastan-
te água. O mecanismo de controle térmico do nosso 

organismo sofre alterações à medida que o corpo envelhece, 
e passamos a sentir menos sede. Por isso, o calor e a umidade 
do verão atingem especialmente os idosos. Deve-se ingerir 
água, ao menos dois litros diariamente, suco de frutas, água 
de coco, e evitar refrigerantes e bebidas alcoólicas. A hidrata-
ção evita as quedas de pressão arterial, por isso, frutas com 
bastante líquido, como melancia e melão são uma ótima op-
ção para o verão. É muito importante estar atento à nossa 
alimentação, pois é dela que o nosso corpo extrai energias 
para a realização de nossas atividades diárias. 
     É preciso fazer, no mínimo, três refeições balanceadas ao 
dia, além dos exercícios físicos. Quando ficamos parados, 
principalmente em dias quentes, o sangue se acumula em 
uma região, causando inchações. Além disso, os exercícios 
físicos não precisam ser complexos para fazer com que o san-
gue circule por todo o corpo. Vale lembrar também que não 
se pode dispensar o protetor labial com filtro solar (fator não 
inferior a 30) e o próprio filtro solar nesta época do ano. Cui-
de-se! 

Fonte: www.ufmg.br 
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