
Setembro/Outubro   2013 / Ano 5    Nº22 

Nesta Edição: 

Amigos GCT 1 

Humor  1 

Curiosidades 1 

Qualidade 2 

Dicas  2 

Destaque 2 

Receita 2 

 

EXPEDIENTE  

Clipping GCT  

Setembro/Outubro 2013 

COODERNAÇÃO  

Marcos Vinicius Braz 

EDIÇÃO E PRODUÇÃO 

Comitê da Qualidade 

PROJETO GRÁFICO, DIA-

GRAMAÇÃO E REDAÇÃO  

Marcos Vinicius Braz  

Amigos GCT 
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 Nesta edição do “Amigos GCT”, vamos conhecer Bruno Cân-

dido. Bruno hoje trabalha no laboratório da Engenharia (GCT - Se-

de). 

 Bruno é técnico em eletrônica formado na instituição 

“Polimg—Escola Politécnica de Minas Gerais”, onde recebeu em 

2011 o certificado de aluno destaque por obter as melhores notas da 

instituição no curso de eletrônica. Atualmente, está cursando enge-

nharia elétrica. 

 Bruno nasceu e cresceu em São Paulo, onde viveu até 2004 

(quando veio morar em Belo Horizonte), É apaixonado por música e 

possui um ótimo senso de humor e respeito pelos colegas de traba-

lho.  Marcos Vinicius Braz 

Humor 

Curiosidades Veículo elétrico recebe  

energia pelos pneus  

Bruno Cândido Silva 

 Engenheiros japoneses idealizaram 

uma nova forma de manter carregadas as 

baterias dos veículos elétricos. Já existem 

várias propostas de mecanismos para recar-

regar os carros elétricos em movimento, 

usando eletricidade sem fios. 

 Por exemplo, estradas magnéticas poderiam fornecer energia para o veículo, ou para re-

carregar suas baterias, usando bobinas instaladas na parte inferior do carro.  

 Takashi Ohira e seus colegas da Universidade Toyohashi tiveram uma ideia ainda melhor e 

mais barata, que praticamente não exigirá nenhuma modificação no carro. Ohira demonstrou que 

é possível transferir a energia elétrica para os carros remotamente, sem fios, aproveitando o aço 

usado no interior dos pneus. 

 Devido ao seu formato, o aço presente no interior dos pneus já é naturalmente uma bobina, 

pronta para capturar a eletricidade disponibilizada por eletrodos instalados sob o asfalto. 

 Como os fios de aço estão eletricamente isolados pela borracha do pneu, os pesquisado-

res usaram uma corrente de alta frequência, capaz de cobrir com segurança e confiabilidade a 

distância entre os eletrodos e a bobina. 
Lucas Coimbra - Fonte: www.inovacaotecnologica.com.br  

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Baterias
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=eletricidade-sem-fios-recarrega-veiculos-eletricos-rodando&id=010170111205
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=eletricidade-sem-fios-recarrega-veiculos-eletricos-rodando&id=010170111205
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=eletricidade-sem-fios-recarrega-veiculos-eletricos-rodando&id=010170111205
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=carros-eletricos-recarregados-estrada&id=010170120207
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=veiculo-eletrico-recebe-energia-pelos-pneus&id=010170121217
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=veiculo-eletrico-recebe-energia-pelos-pneus&id=010170121217
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Comitê da Qualidade 

 No dia dos pais (11/08/2013), o 

comitê da qualidade homenageou os 

“papais-corujas” das empresas GCT, 

Asteca e Sagendra com uma caneca 

personalizada GCT. 

 Desejamos à todos eles muita 

sabedoria na educação de seus filhos e 

que colham no futuro bons frutos de 

seu trabalho. 

Marcos Vinicius Braz 

 A partir deste 

mês, a colaboradora 

Cynthia integra o comi-

tê da qualidade repre-

sentando a administra-

ção. 

 A GCT deseja à 

Cynthia sucesso nesta 

nova empreitada. 

 A embreagem da mo-

tocicleta deve ser poupada 

sempre que possível. Se pa-

rar no semáforo, habitue-se 

a colocar o câmbio em ponto 

morto e procure dosar o ace-

lerador de modo correto.  

 Calibrar o pneu com frequência: Os 

pneus murchos furam com mais facilidade 

e deixam as rodas mais vulneráveis a 

amassados ou quebras.  

 Atualmente, cerca de dois milhões de pessoas morrem por ano em 

decorrência dos acidentes de trânsito. O número de feridos é ainda mais 

alarmante, são cerca de 50 milhões de pessoas ao ano. Os principais fato-

res que influenciam no crescimento da taxa de mortalidade no trânsito es-

tão associados ao comportamento e à segurança dos usuários. O Conse-

lho Nacional de Trânsito (Contran) definiu o tema da Semana Nacional de 

Trânsito 2013, como: “Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito: efei-

tos, responsabilidades e escolhas”.  

Marcos Vinicius Braz - Fonte: http://www.engeplus.com.br  

 Fiquem atentos, Pois durante a semana Na-

cional do trânsito teremos algumas atividades 

relâmpago, palestras e um jogo de perguntas e 

respostas. Participe e garanta seus pontos. 

Destaque 

Receita especial Pipoca sem óleo 

Ingredientes: 

Salgada: 

 ½ xícara (chá) de milho para pipoca 

 ¼ xícara (chá) de água 

sal a gosto 

Doce: 

 ½ xícara (chá) de milho para pipoca 

 ¼ xícara (chá) de água 

 60 gramas (ou 4 colheres de sopa 

rasa) de açúcar 

(Opcional) 5 gramas (ou colher 1 sopa) 

de achocolatado 

Modo de Preparo: 

Salgada 

 Num refratário próprio 
para micro-ondas, coloque ½ 
xícara (chá) de milho para 
pipoca, ¼ xícara (chá) de 
água, sal a gosto e mexa com 
uma colher. Cubra o refratário 
com papel filme e coloque no 
microondas. Ligue o micro-
ondas na potência alta por 10 
minutos. 

Doce 

 Num refratário próprio para micro-ondas, coloque ½ xícara (chá) de 
milho para pipoca, ¼ xícara (chá) de água, 5 colheres (sopa) de açúcar e 1 
colher (sopa) de achocolatado (Opcional) . Mexa com uma colher, cubra o re-
fratário com papel filme e coloque no microondas. Ligue o micro-ondas na po-
tência alta por 10 minutos. 

Marcos Vinicius Braz - Fonte: http://tvg.globo.com  

http://www.engeplus.com.br/
http://tvg.globo.com/

