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 Feliz Natal 

Que nossas mãos possam ser portadoras de paz, afagos e carinho. 

Que nossas palavras sejam de inspiração, amor e incentivo. 

Que nosso coração esteja aberto para todos que nos querem  bem. 

E que todos nós possamos nos unir não apenas nesta época do ano, 

mas em todos os momentos. Como uma verdadeira família. 

Para nós, um feliz natal. 

Marcos Vinicius Braz 

 Destaque 

Semana Nacional do Trânsito 

 Novamente este ano, comemoramos na GCT a 

“Semana Nacional do Trânsito”, que ocorreu do dia 18 ao 

dia 25 de setembro.  

 A Semana Nacional do Trânsito é um período desti-

nado à promoção de 

ações educativas pelos 

órgãos e entidades de 

trânsito, sendo que em 

todos os anos, um novo tema é apresentado. O tema 

desta vez foi “Álcool, outras drogas e a segurança no 

trânsito: efeitos, responsabilidades e escolhas”. 

 Foram ministradas palestras com profissionais que 

convivem diariamente com riscos no trânsito, educação, 

conscientização de condutores e vários outros temas. 

 Em Sete Lagoas, nossa 

equipe de colaboradores realizou a 

campanha educacional “Cidade 

limpa”, destacando a importância 

da preservação do meio ambiente. 

 Agradecemos a todos pela 

participação. E aguardem, ano que 

vem tem mais. 

Marcos Vinicius Braz 
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 Receita Natalina 

 1 kg de farinha de trigo peneirada; 

 3 ovos (grandes); 

 1 copo americano de açúcar; 

 1 pitada de sal (se a margarina for sem sal); 

 2 colheres de sopa de manteiga (ou margarina); 

 250 ml leite morno; 

 50 g de fermento biológico; 

 300 g de frutas cristalizadas (ou cubos de chocolate); 

 250 g de uvas passas; 

 Raspas de 1 limão. 

Ingredientes 
1) Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, a manteiga (ou 
margarina), o leite e o fermento. Bata bem (aproximadamente 
30 segundos); 
2) Em um recipiente grande, acrescente a farinha peneirada 
aos ingredientes batidos e amasse bem até soltar das mãos. 
Se preciso, coloque um pouco mais de farinha (mas cuidado, a 
massa não deve ficar muito dura); 
3) Coloque os demais ingredientes (frutas, cubos de chocolate, 
uvas passas e raspas de limão); 
4) Distribua em formas para pudim untadas com margarina; 
5) Deixe crescer até dobrar de volume, faça um corte em “X” 
em cima da massa, pincele gemas batidas, e coloque para as-
sar até dourar. 

Modo de preparo 

 Amigos GCT (2013) 

Panetone Caseiro 

 2013 foi um ano de muitas novi-

dades, e o clipping GCT Registrou 

vários momentos. Muitos dos nos-

sos colaboradores se formaram, 

alguns foram premiados e outros 

estão iniciando uma nova caminha-

da na GCT. 

 Comemoramos o dia das 

mães, dia da mulher, semana naci-

onal do trânsito e (pela primeira vez 

na GCT) o dia pais. 

 Durante o ano, conhecemos 

alguns colaboradores que mereci-

damente foram apontados como 

“Destaque do mês”, graças ao ex-

celente trabalho que eles estão de-

senvolvendo na GCT. 

 2014 está chegando, e com 

ele novas oportunidades e desafios. 

Vamos trilhar juntos esta nova ca-

minhada. 

 Humor 

“Seja gentil no 

trânsito. Faça o 

bem sem olhar a 

quem.”  Feliz Natal. 

Marcos Vinicius Braz 

Marcos Vinicius Braz 


