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Desapropriação de imóveis e férias de operários travam obras do BRT 

 A suspensão das obras do sistema de Transpor-
te Rápido por Ônibus (BRT, sigla em inglês) nas regi-
ões da Pampulha e Venda Nova, em Belo Horizonte, 
incomoda a motoristas e moradores. A prefeitura in-
formou que os operários estão em férias coletivas e 
só retornam ao trabalho no dia 20 de fevereiro. Outro 
ponto é que muitos donos de imóveis estão aguardan-
do uma decisão da prefeitura sobre a desapropriação 
desde o ano passado. 
 As máquinas estão paradas e não há nenhum 
operário trabalhando nos canteiros de obra das aveni-
das Antônio Carlos e Pedro I. Em toda a região, pla-
cas improvisadas e trânsito ruim desafiam a paciência 
de condutores, sobretudo no horário de pico. Os pe-
destres também enfrentam dificuldades com a poeira 
e a terra em calçadas inadequadas. 
 A previsão da Prefeitura de Belo Horizonte é 
que as obras terminem no fim do ano. Mas a conclusão depende também de desapro-
priações. Em uma rua paralela à Avenida Pedro I, todos os moradores receberam no-
tificações dizendo que as casas teriam que ser demolidas. Até o momento, apenas um 
imóvel foi derrubado. 

Fonte: G1.globo.com 

Destaque 

 No “Amigos GCT” desta 

edição, vamos mostrar algumas fotos  da confraternização da 

GCT - Regional Bahia que ocorreu no final de 2012. 

 Foi um dia de muita descontração, diversão e união para 

os colaboradores! 

Amigos GCT 

Naiocletes Almeida - Regional Bahia 
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Receita Especial Datas Especiais 

 Fique por dentro das pró-

ximas datas festivas para não 

deixar passar nenhuma come-

moração: 

08/03 - Dia da Mulher 

20/03 - Dia do Teatro 

21/03 - Dia da Terra 

22/03 - Dia da Água 

31/03 - Páscoa 

Humor 

 Uma pessoa atropelada 

a uma velocidade de 60Km/h 

equivale a uma queda do 11º 

andar de um prédio, a 80Km/

h do 20º andar, e se for a 

120Km/h como se fosse do 

45º andar.  

Você sabia? 

Fonte: vocesabia.net 

 Agora que a folia 

chegou ao fim é hora de 

recuperar as energias e 

retomar as atividades. Os chás, 

além de ser superleves, são óti-

mos aliados para desintoxicar o 

organismo.  Nutricionistas suge-

rem a cavalinha e o capim limão, 

além das ervas mais conhecidas, 

como chá verde, boldo e carque-

ja. 
Fonte: boafoma.abril.com.br 

 Além de possuir muitas substâncias artificiais em sua composição, o refrigerante contém valor nutricional 

quase nulo. As variações cola, em especial, contam com uma grande quantidade de fosfatos, que em excesso 

provocam o enfraquecimento dos ossos através da liberação do cálcio. Dessa forma, é facilitada a incidência de 

doenças ósseas, como a osteoporose. A bebida ainda é rica em açúcar, que além de prejudicar a boa forma, 

propicia o surgimento de cáries, principalmente nas crianças. Mesmo as versões diet, 

que não contêm glicose, expõem os dentes a ácidos capazes de estragar o esmalte. 

 

E não se pode esquecer dos corantes, também perigosos. Vários deles possuem subs-

tâncias cancerígenas. O consumo de refrigerantes também faz com que as pessoas 

diminuam significativamente a ingestão de bebidas saudáveis como a água, o leite e os 

sucos naturais, perdendo nutrientes importantes. 

Diversos Cuidado com o REFRIGERANTE! 

Fonte: unimedvsf.com.br 

Mouse de Maracujá 

 01 lata de Leite Condensado 

 01 lata de creme de leite 

 250 ml de Suco de Maracujá (concentrado) 

 01 pacote de gelatina incolor 

 Bata no liquidificador o leite condensado, creme de leite e o 
suco de maracujá. 

 Em um copo coloque 30 ml de agua e dissolva a gelatina inco-
lor, leve o copo com a gelatina em banho Maria até que a gelatina 
fique completamente dissolvida e bata com os outros ingredientes no 
liquidificador por mais 03 minutos. 

 A forma deverá estar untada com um fio de óleo. Jogue um 
pouco de agua na forma para tirar o excesso do óleo sem esfregar, 
jogue a agua fora. Despeje o conteúdo batido na forma e leve na gela-
deira. Aguarde até que a gelatina endureça o mousse. Bom Apetite!! 

Bárbara Maíra - Comercial GCT 

 A festa tradicional as-

socia a imagem do coelho, 

um símbolo de fertilidade, e 

ovos pintados com cores 

brilhantes, representando a luz solar, da-

dos como presentes. A origem do símbo-

lo do coelho vem do fato de que os coe-

lhos são notáveis por sua capacidade de 

reprodução. Como a Páscoa é ressurrei-

ção, é renascimento, nada melhor do que 

coelhos, para simbolizar a fertilidade.  

Coelhos e ovos na páscoa? 


