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Toda organização em algum momento está suscetível a 
passar por situações adversas e com isso, percebe a ne-
cessidade de reavaliar sua estrutura, desta forma, a LBR 
apresentou um projeto de reestruturação da empresa, vi-
sando garantir a qualidade dos trabalhos e buscar maior 
sinergia entre os colaboradores e lideranças.
O processo de reestruturação da LBR, tem 
por objetivo:

 » Implantar as Unidades de Negócios (Contratos);
 » Impactar a forma de como são tomadas as deci-

sões individuais e coletivas;
 » Implementar mudanças comportamentais relacio-

nadas a auto percepção, senso de responsabilida-
de, empatia, comprometimento e atitude positiva;

 » Melhorar as relações com pares e liderados, além 
de clientes externos;

 » Garantir a Empregabilidade;
 » Manter a empresa competitiva;
 » Buscar Novos Mercados;
 » Possibilitar o desenvolvimento de novos projetos.

Os participantes do desenvolvimento do projeto, recebe-
ram a missão de escolher palavras que serão diretrizes 
nesse processo de reestruturação.

RESPEITO

LEALDADE

DETERMINAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

Respeito profissional, independen-
te de seu papel.

Respeito pelas diferenças, seja ela 
qual for.

É honrar os compromissos com 
integridade e responsabilidade.

Não desistir!
Todos os dias são oportunidades 

para aqueles que persistem.

Ser transparente não é uma ques-
tão de falar o que pensa, mas ter 
a capacidade de demonstrar com 
atitudes seu comprometimento.

Confira a seguir, as fotos da apresentação realizada em 28/05/21 aos representantes dos contratos para 
divulgação do projeto e engajamento da equipe:

E.C. - Lideranças
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Equipe: E.C. Equipe: E.C.

Equipe: Consórcio LH Sudeste

Equipe: Consórcio LP-Hab

Representante: Contrato SEHAB

Equipe: Consórcio LBR-Planservi-Egis Representante: Consórcio Rodovias Federais

Equipe: Consócio SEHAB-SBC
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A diretoria expressa o seu agradecimento e reitera que mudanças na maioria das vezes geram 
desconfortos e desafios, por isso, é importante a contribuição de cada um, para acompanhamen-

to constante dessa nova fase e garantir que as metas e objetivos sejam atingidos.

Seção Corporativa

  

      
                                       Proatividade                  
                       Comunicação
                             Iniciativa           Capricho

Comprometimento

RECONHECIMENTO
Confiança           Colaboração

Gratidão       Compromisso
                       Dedicação 
           Perseverança

Pela demonstração de 
reconhecimento do cliente 

CDHU – Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo, por meio dos 
serviços  prestados com excelência 

e profissionalismo, a Direção da 
LBR Engenharia parabeniza os 

colaboradores e gestores do 
Consórcio LBR-Planservi-EGIS.

“O reconhecimento profissional é um dos frutos da construção de um produto 
de sucesso chamado você!” 

(Autor Desconhecido)

Vamos Vestir a Camisa, 
Abandonar Velhos Vícios e 
Ser Perseverantes!
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Seção Corporativa
Nos dias 15, 16 e 17 de Junho, acon-
teceu a 15° SIPAT da LBR em formato 
online, no qual foi adotado desde o ano 
passado em decorrência da pandemia 
do COVID-19, mas que trouxe a oportu-
nidade de realizarmos um evento mais 
inclusivo, com maior participação dos 
colaboradores alocados em diversas lo-
calidades.
Através do portal da 15° SIPAT, houve a divulgação das palestras e de conteúdos informativos sobre o tema “Vire a chave 
- Mude seus hábitos”, que teve o objetivo de promover uma reflexão sobre as ações em diferentes áreas para proporcionar 
qualidade de vida, saúde, bem-estar e a prevenção de acidentes.
As palestras foram realizadas através de Lives, que possibilitaram maior intereção dos participantes.
Os temas abordados foram: 

 » Saúde Financeira, pratique o consumo consciente
 » No trânsito, a escolha é sua
 » Ergonomia também é saúde
 » Mente sã, corpo são - Controle o estresse

Após todas as palestras houve sorteio de brindes, confira alguns dos sortudos:

A CIPA - Gestão 2019/2021 agradece a participação e 
interação de todos.

Um agradecimento especial ao TI, SSMA e Diretoria, que nos apoiaram 
para que fosse possível a realização deste evento.

#UmAbraçoVirtual             

Equipe CIPA - Gestão 2019/2021: Gledson Marinho (vice-presidente), Jhosely 
Almeida (Presidente), Adriana Moraes (Titular) e Mariana Manieri (Suplente).

Renato (E.C.-Apoio a Contratos) Joelma (E.C.-Apoio a Contratos) Tayane (E.C.-ADM) Shenya (E.C.-Financeiro)

Shenya (E.C.-Financeiro) Gabriela e Cintia (CDHU-7)



Seção Desenvolvimento

Trilha de Carreira e Desenvolvimento:
Em continuidade a edição anterior, aprenda como elaborar um plano de 

desenvolvimeno de carreira:

 » Defina metas e objetivos:
O primeiro passo para o desenvolvimento profissio-
nal é ser realista e estabelecer metas e objetivos al-
cançáveis. Para isso, trace propósitos que você tenha 
convicção de que conseguirá atingir, o que contribuirá 
para que os resultados sejam vistos ao longo da jorna-
da. Isso ajuda a se manter motivado constantemente.
Alguns exemplos de metas e objeti-
vos são:
• Crescer na carreira;
• Qualificar-se profissionalmente;
• Ganhar destaque e reconhecimen-

to no trabalho;
• Receber um aumento salarial;
• Fazer um MBA ou uma pós-gradu-

ação;
• Ter uma experiência internacional.

 » Avalie suas habilidades e competências: 
Para que seja possível iniciar e dar prosseguimen-
to a um plano de desenvolvimento de carreira efi-
ciente, é importante que você faça uma autoavalia-
ção das competências e habilidades já desenvolvidas.
Essas experiências são essenciais para que o andamento 
do processo ocorra de forma ainda mais acelerada. Além 
disso, é possível identificar o que ainda precisa ser aperfei-
çoado para que ocorra, de fato, a conquista dos objetivos.
Suponha que você colocou em seu plano de carreira o ob-
jetivo de assumir um cargo estratégico na empresa na

na qual já atua e obter ascensão profissional no mercado. 
Em seguida, é interessante avaliar e fazer uma lista com:
• As habilidades e competências específicas do cargo e 

as funções a serem exercidas;
• As aptidões e conhecimentos que você já tem;
• As habilidades que você precisará desenvolver e as 

qualificações necessárias para conseguir a promoção e 
ocupar o cargo desejado.
Por isso, é importante fazer um levantamen-
to sobre possíveis cursos e formações que 
podem contribuir de forma positiva para o 
desenvolvimento das competências neces-
sárias para o seu crescimento profissional.
Investir em capacitação é essencial para 
que você se torne um profissional apto e 
ideal para desempenhar o cargo que tanto 
almeja dentro da organização empresarial.

 » Elabore um plano de ação
A última etapa consiste em estabelecer estratégias para tirar 
do papel tudo o que foi planejado nos tópicos anteriores. 
Para isso, use a lista que você criou e coloque na frente de 
cada meta e objetivo a ação necessária para concluir cada 
um.
Outro ponto importante é estabelecer um prazo para que 
cada atividade seja iniciada. Dessa maneira, você poderá 
mensurar o progresso do seu plano de desenvolvimento e 
entenderá, na prática, o que é a gestão de carreira.

Fonte:  https://blog.ceem.com.br/nao-deixe-para-depois-a-importancia-do-desenvolvimen-
to-profissional
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CURSOS GRÁTIS E ONLINE DO GOOGLE
O Ateliê Digital do Google reúne uma série de cursos online gratuitos que ajudam a desenvolver 
habilidades importantes para o mercado de trabalho. Selecionamos alguns deles abaixo, confira 
e se inscreva:

Como falar em público – 27 minutos
Programa: As aulas abordam temas como linguagem corporal, organização de uma apresentação e cuidados com cacoetes 
de linguagem.
Aprenda a planejar reuniões eficientes – 60 minutos
Programa: O curso ensina a modelos de cronogramas para diferentes tipos de reuniões, priorizar itens da agenda e comuni-
car informações aos participantes. 
Aumente sua produtividade no trabalho – 18 minutos
Programa: Melhore o gerenciamento do seu tempo e aprenda a delegar e priorizar tarefas para aumentar sua eficiência no 
trabalho. 
Acesse: https://learndigital.withgoogle.com/ateliedigital/courses, inscreva-se e confira a lista completa de cursos.      

                                                                                                                 Fonte: https://vocerh.abril.com.br/cursos/7-cursos-online-gratuitos-google/
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Seção Qualidade

O que é o Diagrama de tartaruga aplicado 
em processos?  

Diagrama de tartaruga é uma ferramenta de qualidade 
que auxilia na visualização dos processos da empresa.
Ele é interessante porque nem sempre os colaborado-
res conseguem internalizar todas as entradas, saídas, 
métricas e outras informações importantes do processo.
Além disso, ao fazer um diagrama de tartaruga é pos-
sível enxergar previamente os riscos e já tomar as 
ações necessárias para evitar problemas futuros.
O diagrama de tartaruga é muito comparado a metodologia 
5W2H por ambas especificarem quem será o responsável, 
quando as coisas serão feitas, como será executado etc.
No entanto, o 5W2H é indicado para o planejamen-
to de planos de ação, enquanto o diagrama de tar-
taruga trata dos processos recorrentes da empresa.
O diagrama de tartaruga pode ser dividido em 7 
partes, sendo 1 deles o processo em si e os de-
mais os recursos que transpassam o processo.
Ficou confuso? Não se preocupe, nós detalhare-
mos cada parte do diagrama de tartaruga a seguir:

 » Processo
Aqui é identificado o processo do qual estamos tratan-
do, quem é o responsável geral por ele e quais os resulta-
dos que a empresa pretende alcançar com este processo.
Veja alguns exemplos de processos utilizados em em-
presas: Processo Seletivo; Organização de eventos.  
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 » Entradas
As entradas representam tudo aquilo que é transfor-
mado durante o processo. Ou seja, é algo que en-
tra no processo, passa por uma modificação e sai.
Não precisa ser necessariamente coisas palpáveis. 
Dados também podem ser entradas em processos.
Para exemplificar, pensemos em uma loja de confecção de 
roupas. O processo de produzir a roupa demanda tecidos e 
linhas como entradas, que serão transformadas em roupas.  

 » Saídas
Ou seja, tudo o que é resultado do processo. As-
sim como as entradas, as saídas podem ser tan-
to um produto físico/palpável quanto uma infor-
mação que será usada em um processo seguinte.
As saídas surgem do processo, ou seja, sem processos 
não há saídas. Se a sua empresa tem um processo que 
não resultado em uma saída, este não é um processo.
Esses são os primeiros passos do seu diagrama de tartaru-
ga, são representados pelo corpo (processo), rabo (entra-
da) e cabeça (saída). A seguir vem as 4 patas da tartaruga.

Na próxima edição, confira como cada uma delas 
deve responder as perguntas: Com o que fazer? 
Com quem fazer? Como fazer? Como monitorar?

Fonte: https://maisconsultoria.com.br/2017/08/24/diagrama-de-tartaruga/

Na próxima edição, confira como cada uma delas deve responder as perguntas: 
Com o que fazer? Com quem fazer? Como fazer? Como monitorar?

Vale a pena imprimir e colocar esses diagramas em uma área bem visual da empresa, assim, seus 
funcionários olharão constantemente para eles e será mais fácil a internalização.  



Economia no bolso e saúde na mesa com as 
5 frutas do inverno

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Frutas ricas em vitamina C estão em alta, o que ajuda a aumentar a imunidade e se livrar das doenças mais comuns no frio
São inúmeros os benefícios em consumir as frutas de cada época. O principal deles é encon-
trar frutas nas suas melhores condições, uma vez que o clima está propício para que se desenvolvam.
Como tem melhores condições para plantio e crescimento, as colheitas são maiores e tem maior quali-
dade nutricional, o que traz ótimos preços para o consumidor e frutas com mais nutrientes e vitaminas.

Veja as indicações das frutas que estão na época:

 » Carambola: 
Rica em fibra dietética, que ajuda na digestão e evita 
a absorção do colesterol ruim pelo intestino e antioxi-
dantes naturais, principalmente vitamina C, que ajuda 
a desenvolver resistência contra agentes infecciosos e 
combate os radicais livres que causam envelhecimento 
precoce. É fonte de vitaminas do complexo B, como tiami-
na, riboflavina e piridoxina, que ajudam no metabolismo, 
de potássio, fósforo, zinco e ferro, que auxiliam no bom 
funcionamento do organismo. Pode ser consumida in na-
tura, em bolos, tortas, saladas entre outras preparações.

 » Limão: 
Fruta cítrica que contém vitaminas do complexo B e vita-
mina C, apresentando propriedades antioxidantes e anti-
cancerígenas. Auxilia também no fortalecimento do siste-
ma imunológico. Toda a fruta, polpa, suco, casca e raspas, 
são utilizados para fins culinários de diversas formas.

 » Maçã: 
Fruta rica em antioxidantes, água e vitaminas. Pode 
ser consumida in natura, salada de frutas, pães, bolos, 
tortas, sucos e vitaminas, de preferência com casca. 
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Possui pectina, uma fibra solúvel que auxilia na dimi-
nuição do colesterol sanguíneo e no bom funcionamen-
to intestinal, além de apresentar baixo índice glicêmico.

 » Mamão papaia: 
É rico em vitaminas, principalmente a vitamina C que 
é antioxidante e auxilia no combate aos radicais li-
vres e fortalece o sistema imunológico e a vitamina 
A, que é importante para a saúde da pele e da visão. 
As fibras encontradas em grande quantidade, ajudam 
no bom funcionamento intestinal. O mamão pode ser 
consumido in natura ou em vitaminas, bolos e doces.

 » Tangerina Poncã: 
A fruta é rica em vitamina C, que auxilia no fortalecimento 
do sistema imunológico e combate aos radicais livres, pre-
venindo o envelhecimento precoce. É fonte de fibras, que 
ajudam a manter a regulação do intestino. Minerais como 
ferro, cálcio, magnésio e potássio também estão presentes 
na tangerina e ajudam a manter o bom funcionamento do 
organismo. A fruta é versátil e pode ser utilizada na culinária 
em bolos, tortas, saladas e, na sua melhor forma, in natura.

Fonte: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/bem-estar/economia-no-bolso-e-sau-

de-na-mesa-com-as-5-frutas-do-inverno,b4066e260ed7ed730fc26d0aba5f1e75am
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Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

Como explicar a importância da sustentabilidade 
para as crianças

Cuidar do planeta é uma ação que deve ser estimulada des-
de a infância para que os pequenos se tornem adultos com 
consciência ambiental e propaguem as práticas sustentáveis 
para as pessoas com as quais convivem. “Desde a primeira 
infância, toda ação da família é filmada, fotografada e copia-
da pela criança. Por isso, seria muito bacana termos modelos 
para estes bebês. Crianças que crescem em ambientes com 
exemplos e educação sobre sustentabilidade, certamente, co-
locarão este vetor como valores e levarão a temática para toda 
a sua vida”, afirma Marcus Nakagawa, professor da ESPM, 
coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socio-
ambiental (CEDS), ganhador do Jabuti com o livro 101 Dias 
com Ações Mais Sustentáveis e TEDx Countdown Speaker.
A professora e alfabetizadora Lorena Carvalho reforça que 
é primordial adaptar a linguagem ao conversar com os pe-
quenos. “Eu sempre falo para os meus alunos: ‘Na casa de 
vocês pode jogar lixo no chão? Não. Com o planeta não é 
diferente!’ Aqui, é a nossa casa e, a partir do momento que 
nos sentimos parte disso, pequenas atitudes diárias passam 
a fazer a diferença”, diz a educadora, que também é criadora 
da marca Professora Coruja que produz conteúdo pedagó-
gico por meio de tutoriais, sequências didáticas, cursos on-
-line, vídeos, palestras e materiais para pais e professores.

Dicas de atividades sustentáveis em casa:
 » Propor uma troca de brinquedos 

Esse tópico é importante para iniciar uma conversa so-
bre o consumismo. A criança pode separar brinque-
dos em bom estado e trocar com outros amigos da 
sala. Vocês encontram até grupos online que já fazem 
isso, um deles é o Feira de Trocas, do Instituto Alana.

 » Fazer uma faxina e separar itens para doação
Nesta pandemia, acabamos ficando bastante tempo em 
casa e descobrimos um monte de objetos que temos e 
que não precisamos mais. No caso dos pequenos, mui-
tos brinquedos e roupas têm se acumulado e podem ser 
entregues a pessoas que precisam de algum auxílio.

 » Confeccionar uma ecobag de tecido com as 
crianças

Na hora de ir ao mercado, em vez de usar várias sa-
colas de plástico que poluem, é possível confeccionar 
um sacola ecológica com tecido ou uma camiseta anti-
ga. Esse pode ser um momento de diversão e arte, além 
de uma brincadeira que trabalha a criatividade da família.

 » Fazer a separação do lixo em casa
É uma excelente maneira de explicar para as crianças a im-
portância de reciclar. Inicialmente, separe o lixo orgânico dos 
resíduos recicláveis, mostre o quanto de lixo a sua família 
produz e questione como vocês podem diminuir ou reutilizar.

 » Levar a criança à feira
Ao acompanhar os familiares, os pequenos aprendem mais 
sobre as frutas, legumes e verduras, em vez de do contato ape-
nas com produtos industrializados. Quando estiver na feira, dê 
preferência a alimentos que não sejam embalados em plástico.

 » Montar uma horta caseira
Certamente, você já comeu uma comida gostosa com um tem-
pero especial. Para ter uma hortinha caseira, é só adquirir a 
muda do tempero que sua família mais gosta e plantá-la em casa. 

 » Estudar sobre os povos indígenas
Os indígenas possuem uma vida mais sustentável 
e ecológica, que respeita os recursos que a nature-
za proporciona diariamente. Faça uma pesquisa de há-
bitos de diferentes povos indígenas e mostre como 
podemos aprender com a sabedoria desses povos. 

 » Criar desafios
Proponha um dia para desligar a televisão e os aparelhos 
eletrônicos por uma hora. Durante esse período, os familia-
res podem contar uma história, cantar músicas ou realizar 
uma brincadeira! Outra sugestão é desafiar a criança a tomar 
banho em até 5 minutos, o que vai contribuir para a econo-
mia de água e energia.
https://casavogue.globo.com/Design/Sustentabilidade/noticia/2021/06/como-explicar-impor-

tancia-da-sustentabilidade-para-criancas.html
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Seção Informação

Queixas de golpe em entregas via app 
têm alta de 186% em São Paulo

Já pensou pagar R$ 5 mil por um hambúrguer entre-
gue em casa? Ou mais: R$ 10 mil no jantar que você 
decidiu pedir no aplicativo para aproveitar uma promo-
ção? Muita gente tem pago caro após usar apps de en-
trega de comida e cair em golpes de entregadores. 
Os relatos de consumidores enganados com cobran-
ças extras na hora de receber a encomenda se torna-
ram mais frequentes durante a pandemia, quando o 
isolamento social e o fechamento de restaurantes po-
pularizou o delivery. E mais de um ano depois, o Pro-
con-SP mostra que as queixas continuam aumentando.
Segundo o órgão de defesa do consumidor, o número de 
reclamações de consumidores contra os aplicativos cresceu 
186% de janeiro a maio deste ano. Os casos passaram de 87 
atendimentos para 249. O valor total dos casos analisados 

 www.lbreng.com.br

pelo Procon já se aproxima de R$ 500 mil.
A quantidade de golpes aplicados pode ser ainda maior, já que 
os casos que chegam ao órgão são aqueles em que o aplica-
tivo não realiza o ressarcimento. Nas delegacias de polícia, 
os golpes são registrados juntos aos outros casos de este-
lionato, o que impede a separação de dados sobre os apps. 
“Quem for vítima deve acionar o Procon-SP. Nós iremos 
apurar a responsabilidade da empresa e acionar a polí-
cia. As empresas de delivery devem responder pelos pro-
blemas e ressarcir o consumidor”, afirma o diretor exe-
cutivo do Procon-SP, Fernando Capez. A dica do órgão 
é realizar todos os pagamentos apenas pelos aplicati-
vos e lembrar que não são realizadas cobranças extras. 
No site Reclame Aqui!, que também recebe queixas de 
consumidores, os clientes relatam cobranças extras baixas 

feitas pelos entregadores, e por isso acei-
tas por algumas pessoas. Mas que são 
efetuadas em máquinas de cartão sem vi-
sor, onde valores mais altos são inseridos.

Os aplicativos afirmam não realizar co-
branças extras. A Uber Eats diz aceitar 
transações apenas de forma online, pelo 
app. O Rappi afirmou trabalhar com a po-
lícia para identificar as fraudes e ter au-
mentado os avisos na plataforma de que 
não aceita pagamento via maquininha. O 
iFood também disse reforçar avisos e que 
faz os ressarcimentos nos casos de fraude. 

Em caso de problema, registre 
uma reclamação no PROCON-SP 
no site www.procon.sp.gov.br ou 

aplicativo

Fonte: https://www.metroworldnews.com.br/foco/2021/06/24/

queixas-de-golpe-em-entregas-via-app-tem-alta-de-186.html
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Contra a homofobia, a favor da diversidade

Em Junho, foi comemorado mundialmente o Mês do Orgulho LGBTQIA+, por isso, confira a seguir 
alguns livros infantis e juvenis sobre gênero, afetividade e famílias plurais

O GRANDE E MARAVILHOSO LIVRO DAS FAMÍLIAS

Retrato sensível e bem-humorado de diferentes experiências com famílias ex-
tensas ou reduzidas, hetero, homo ou monoparentais, biológicas ou adotvas, 
etc.
Autora: Mary Hoffman
Preço Médio: R$ 51,00

 www.lbreng.com.br

MÃE NÃO É UMA SÓ, EU TENHO DUAS

Malu tem duas mães. Elas cantam, cozinham, dao banho e muito carinho. 
Será que ter duas mães é diferente de ter uma só?

Autoras: Nanda Mateus e Raphaela Comisso
Preço Médio: R$ 26,00

MEUS DOIS PAIS

Quando a mãe de Naldo precisa mudar de cidade, ele acha natural ir morar 
com o pai. Só não consegue entender porque a mãe a avó são contra.
Autor: Walcys Carrasco
Preço Médio: R$ 45,00

DO JEITO QUE A GENTE É

Relata as experiências de Chico, um adolescente que está tentando se assu-
mir gay, e de Beá, uma garota que detesta a própria aparência.

Autora: Márcia Leite
Preço Médio: R$ 45,00

Fonte: Jornal Estadão Expresso
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Seção Responsabilidade Social

COLABORAÇÃO:
Diretoria, CIPA, RH, SGI, Qualidade, SSMA e Contratos.

REVISÃO DE TEXTO, LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO:
RH-Desenvolvimento Humano Organizacional

COLABORE COM O JORNAL, ENVIE MATÉRIAS PARA:
          jornaldalbr@lbreng.com.br

EDIÇÕES ANTERIORES, DISPONÍVEIS EM:
          www.lbreng.com.br

 www.lbreng.com.br

EXPEDIENTE 
JORNAL DA LBR

Com a colaboração da equipe de trabalho da LBR, foi possível arrecadar 1.346  peças (roupas, calçados, cobertores, 
toalhas de banho, lençóis, meias, máscaras, entre outros), que foram entregues em 07 de Junho ao Centro de Acolhida 

para Adultos II – Portal do Futuro, onde abrigam  pessoas que vivem em situação de rua. 

16° CAMPANHA DO AGASALHO
Toda roupa tem uma história, escolha um final feliz!

Agradecemos a todos pela colaboração e solidariedade!  
“Quando você dá algo de coração a quem mais precisa, está na verdade transformando o mundo dessa pessoa em um lugar melhor”

(Autor Desconhecido)


