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Em fevereiro de 2021, o Consórcio SEHAB-SBC, formado pela LBR Engenharia e Consultoria e Maubertec Tecnologia em 
Engenharia, assinou um contrato com a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo para a realização de serviços 
técnicos especializados de Engenharia para a Supervisão de obra de urbanização e edificação de assentamentos precários 
das obras e serviços vinculados à Secretaria de Habitação do município de São Bernardo do Campo (SEHAB). O Contrato 
engloba a fiscalização das seguintes obras:

Capa

Consórcio SEHAB-SBC

Construção do Centro Comercial Vanguarda – Saracantan 1

SARACANTAN 1: Contempla a canalização do córrego Sa-
racantan, a urbanização dos 03 assentamentos irregulares 
denominados Rua Amazonas (atual Rua Nelson Mandela), 
Vila Vanguarda e Ilha Luiz Pequini (remoção completa) si-
tuadas às margens do Córrego Saracantan, a reformulação 
do sistema viário com interligação ao sistema da região, a 
construção do Centro Comercial Vanguarda (32 boxes) e do 
Centro Comercial da Colina (10 boxes) e de melhorias habi-
tacionais (64 UH).
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PAC RISCO 2: Projeto de Contenção de Risco, que contem-
pla a elaboração de projeto executivo e execução de obras 
de estabilização de taludes e encostas, drenagem e paisa-
gismo contribuindo para a eliminação de riscos; com 3.275 
moradias beneficiadas, sendo 460 domicílios diretamente 
afetados, dos quais 58 deverão ser demolidos; execução de 
19 obras de contenção de encostas em 14 assentamentos 
precários.

SARACANTAN 2: A obra contempla a construção de 40 UH, 
a urbanização dos 04 assentamentos irregulares denomina-
dos Vila Feliz, Novo Parque 2º trecho, Rua dos Vianas e Ca-
narinho às margens do Córrego Colina e a reformulação do 
sistema viário com interligação ao sistema da região.

Obra 7 de contenção do PAC Risco 2
PAC ALVARENGA – NÚCLEO ALVARENGA PEIXOTO: 
Contempla a canalização do Córrego Alvarenga Peixoto, a 
execução de galeria de águas pluviais, redes de esgoto e 
água, a construção de Parque Linear, o prolongamento da 
rua Ímola e construção da rua Vicente de Paula, a constru-
ção de passarela sobre o Córrego Alvarenga Peixoto e a im-
plantação de infraestrutura para edificações do PMCMV (120 
UH).

Parque linear – Alvarenga Peixoto

Centro Comercial Colina – Saracantan 1



 Unidades habitacionais da obra Vila Esperança

PAC ALVARENGA – NÚCLEO JARDIM IPÊ: Contempla a 
construção de parque com áreas verdes e de lazer (quadra 
poliesportiva, meia quadra de basquete, quadra de areia, pis-
ta de skate, aparelhos de ginástica), a construção de Centro 
Comercial (06 boxs), os sistemas de drenagem do parque, 
implantação da Iluminação pública do parque e melhorias 
habitacionais (60 UH’s) no Conjunto Habitacional lindeiro ao 
parque.
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PAC ALVARENGA – DIVINÉIA PANTANAL: Contempla a 
elaboração dos respectivos projetos executivos contemplan-
do a conclusão das edificações T + 7 (96 UH), a construção 
das edificações T + 4 (60 UH), a construção das casas sobre-
postas (38 UH), a construção do centro comercial (08 boxs), 
a execução de infraestrutura (redes de drenagem, água e es-
goto), a execução de pavimentação e contenções.

Parque linear – Jardim Ipê

VILA ESPERANÇA: Projeto de Urbanização Integrada Vila 
Esperança – 2ª Fase; Avenida Tiradentes, nº 2.951, Monta-
nhão; 448 Famílias beneficiárias, residentes em áreas de ris-
co e alojamentos provisórios.

CAPELINHA: Contempla a construção de 128 novas unida-
des habitacionais, conclusão das obras de 56 unidades habi-
tacionais, construção de 17 unidades comerciais distribuídas 
em dois Centros Comerciais, execução de obras de pavimen-
tação, de contenção de risco, de drenagem pública e de pai-
sagismo, melhorias do campo de futebol com implantação de 
arquibancada e vestiários e melhorias habitacionais.

Unidades habitacionais da obra Divinéia / Pantanal

Centro Comercial da obra Divineia / Pantanal.

Unidades habitacionais da obra Capelinha

Para o atendimento ao escopo, a equipe é composta de engenheiros e técnicos, que são conduzidos pelo Eng° Coordenador 
Marcio Roberto Chiqueto, sob a gestão do Engº Sebastião Bonadio.



Seção Corporativa

Dicas práticas para ter sucesso 
nas auditorias
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A verdade é que as auditorias existem para trazer benefícios 
para a própria organização. Na prática tudo é mais difícil, e 
qualquer erro pode ser crucial, é verdade. Entretanto, uma 
boa estratégia é enxergar as auditorias como oportunidades 
de melhoria.
Para início de conversa, estar de acordo com as normas e 
requisitos da própria organização é uma obrigação. De nada 
adianta pregar qualidade e não praticar. 
Então, a primeira coisa que você deve saber para ter suces-
sos nas auditorias é que qualidade é cultura. Os processos 
devem ser executados da maneira certa no dia-a-dia e a 
equipe deve estar 100% inserida nas metas e política da em-
presa.
Sabendo disso, vamos esclarecer a diferença entre auditoria 
interna e auditoria externa, além da importância de cada uma:

 » Auditoria Interna
Ao contrário de como muitas pessoas veem, as auditorias 
vêm para somar, e não para atrapalhar. Por meio das audito-
rias internas é feita uma análise do sistema de gestão. Tudo 
que estiver fora das normas, ou até mesmo, fora daquilo que 
foi estipulado pela própria organização, pode ser identificado 
e corrigido.
Realizar auditoria interna antes da externa é essencial para 
se preparar. Assim, é possível identificar possíveis não-con-
formidades e começar a tratá-las.
Lembre-se que para atingir o sucesso, é necessário estar 
realmente comprometido com os melhores resultados. Por-
tanto, certifique-se de que a auditoria interna chegará o mais 
próximo possível do que será a externa.
Afinal, prevenir é melhor do que remediar, não é mesmo?

 » Auditoria Externa
Ah! O bicho de sete cabeças, a auditoria externa. O momento 
em que todos entram em pânico, mas calma, se está tudo 
ordem, não há o que temer. Como dissemos, as auditorias 
vêm para somar.
Esse é o momento de receber um Órgão Certificador na em-
presa. Portanto, é bom que tudo esteja em conformidade e 
perfeito funcionamento.
Tenha em mente que tudo que estiver fora do padrão, não é 
culpa do auditor. Aliás, pode não ser necessariamente culpa 
de ninguém, é apenas um estímulo para tomar medidas que 
corrijam os erros e gere melhorias ao processo.
Agora vamos te dar algumas dicas práticas para ter su-
cesso nas auditorias, acompanhe:

 » Organização das informações
As informações estão organizadas? Certifique-se de ter em 
mãos tudo que é necessário para comprovar o funcionamen-
to do sistema de gestão.

Isso vale tanto para auditoria interna, quanto para a externa. 
Aliás, isso vale como uma dica para ter em sua organização 
sempre. Quanto mais organizadas estiverem as informações, 
melhor será o funcionamento do sistema, e mais fácil será 
envolver o time nas metas.

 » Sinceridade e objetividade
Nem tente ficar explicando a mesma coisa de mil maneiras 
para impressionar o auditor. O negócio é objetividade. Esteja 
preparado para responder as perguntas e seja o mais objeti-
vo possível.

 » Mantenha os registros em dia
As informações devem estar atualizadas e os documentos 
apresentados vigentes. Um sistema de qualidade precisa 
acompanhar os resultados, estar atento a validade de docu-
mentos e atualizar as informações necessárias, quando ne-
cessário.

 » Planejamento é tudo
Pode parecer loucura dizer isso, mas muitas pessoas ainda 
não entendem o valor de um planejamento. Entendem menos 
ainda a importância de tirá-los do papel e agir de acordo com 
o planejado.
O fato é que não é possível medir o que não é planejado. O 
planejamento deve ser o primeiro passo para a abertura de 
uma empresa, deve estar presente em reuniões de estabe-
lecimento de metas e também nas de monitoramento. Antes 
das auditorias não poderia ser diferente, faça um planeja-
mento de tudo que precisa ser feito antes, durante e depois 
da empresa ser auditada.

 » Equipe comprometida é a alma do negócio
Colaboradores comprometidos fazem toda a diferença, tanto 
nas auditorias, como também nos resultados da empresa de 
maneira geral.
Certifique-se de ter um time bem treinado na missão, visão, 
valores e política da empresa. Dessa forma, todos terão tudo 
na “ponta da língua” e não serão pegos de surpresa em ne-
nhum questionamento.

Essas foram algumas dicas para garantir o sucesso nas audi-
torias e ter o seu selo de qualidade. O selo de qualidade deve 
ser visto tanto como uma estratégia externa, como também 
interna. Além da imagem da empresa diante do mercado, 
também é necessário levar em consideração a qualidade e o 
comprometimento em cada fase do processo.

Fonte: https://hdrup.com/blog-gestao/5-dicas-praticas-para-ter-sucesso-nas-auditorias/



Seção Qualidade
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O que é o Diagrama de tartaruga aplicado 
em processos?  

Em continuidade a edição anterior, onde foi apresentado os processos, entradas e saídas do Diagrama de tartaruga, confira 
como cada uma delas deve responder a uma pergunta:

 » Com o que fazer?
Representam os recursos e toda a infraestrutura necessária 
para a realização da tarefa. Pode incluir: máquinas, ferra-
mentas, materiais, software, entre outras coisas.
No nosso exemplo da fábrica de confecção de roupas, alguns 
recursos necessários para a entrega das roupas nas lojas 
são o transporte e as embalagens.
Um processo de gerenciamento de projetos necessita de um 
software para a gestão dos projetos

 » Com quem fazer?
Não confunda o campo “com quem fazer” com o responsável 
geral pelo processo. Aqui estarão todos aquele que contri-
buirão de alguma forma para que o processo seja realizado.
Além disso, também é preciso especificar as competências 
que eles precisam ter para o cumprimento da tarefa.
Por exemplo, no processo de entrega das roupas nas lojas 
que as venderão, o motorista é parte primordial da tarefa, 
precisando ter também a habilitação adequada.

 » Como fazer?
Neste campo estará tudo o que norteia a execução do pro-
cesso, como por exemplo, documentos, normas, procedi-
mentos, instruções de trabalho (ITs), checklists - enfim, tudo 
o que ajudará o processo a acontecer.

Mas atenção, esses documentos e regras não são opcionais. 
Eles precisam ser seguidos durante a execução do processo.
Na hora de colocar as etiquetas nas roupas já prontas da 
nossa fábrica, pode haver uma instrução de trabalho com o 
passo-a-passo para esta tarefa, por exemplo.

 » Como monitorar?
Esta é a última parte da montagem do seu diagrama de tarta-
ruga. Depois de especificar tudo que permeia seu processo, 
é preciso saber como monitorar se as saídas (ou seja, o re-
sultado do processo) está de acordo.
Aqui estarão os indicadores de desempenho do seu proces-
so, também conhecidos como KPIs (Key Performance Indi-
cator).
Não existe uma lista de indicadores que podem ser usados 
em qualquer tipo de processo, é preciso estudar o processo 
para entender quais são os mais adequados.

Após especificado as 7 partes, está formado o diagrama 
de tartaruga. Ainda não conseguiu visualizar a tartaruga? 
Confira nossa exemplificação:

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

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.  

CALENDÁRIO SGI

 » Auditoria Externa: 

     23 de agosto a 01 de Setembro/2021



Seção Desenvolvimento
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Como tomar decisões melhores?

Quem já tomou uma decisão impetuosa e logo se arrepen-
deu? Eu posso ser uma das primeiras a levantar a mão. Pos-
so descrever detalhadamente decisões que tomei de supe-
tão, na hora errada… Ao acordar no dia seguinte, algumas 
vezes, era tomada pela certeza de que o melhor seria tentar 
mudar o que eu havia decidido. Em alguns momentos, essa 
lucidez nem esperava o dia seguinte para chegar. Bastava 
uma pausa de descanso ou uma refeição tranquila para que 
ela se apresentasse. 
As influências do nosso corpo
A verdade é que somos muito influenciados pelo nosso cor-
po. O nosso cérebro, em especial, é muito ruim em entender 
por que temos certos tipos de pensamento. Ele não conse-
gue perceber o papel que níveis de sono, açúcar, hormônios, 
cafeína, nicotina e outros fatores influenciam na formação 
das nossas ideias. Sem falar em outro agente poderoso no 
combate às boas ideias: o cansaço, que deturpa o nosso 
pensamento de maneira silenciosa e invisível. 
Alguns anos atrás, depois de voltar de uma longa viagem 
com um dos líderes de curso da The School of Life de Lon-
dres, que estava no Brasil, recebemos uma proposta corpo-
rativa que precisaria ser bem elaborada. Cansados e com 
fome, tanto eu quanto ele, tivemos um primeiro impulso de 
negar a oferta de colaboração. Mas, sentados no restaurante, 
enquanto esperávamos a comida chegar, o inglês sugeriu: 
“vamos almoçar e depois conversamos”. 
Almoçamos, tomamos um café e colocamos no papel os prós 
e contras da participação na colaboração. Decidimos espe-
rar até o próximo dia para nos posicionarmos. Na manhã se-
guinte, quando acordei, tudo estava mais claro e a proposta 
nem parecia tão trabalhosa assim. Descansados, aceitamos 
o desafio. 
O projeto se tornou referência em todas as unidades da The 
School of Life que temos pelo mundo. Desde então, mesmo 
antes de eu ter acesso a algum embasamento científico so-
bre os acertos do passo a passo para a tomada dessa deci-
são, passei a pelo menos dormir antes de tomar uma decisão 
importante ou impetuosa. 
Recentemente, estudando mais profundamente o processo 
de tomada de decisões, deparei com um estudo da Universi-
dade Ben Gurion de Israel, de 2018, que analisou as senten-
ças dos juízes no fim da manhã e logo depois do almoço. Fo-
ram analisados 1.112 casos. A conclusão foi que, enquanto 
estavam alimentados, no começo de cada sessão, os juízes 
decidiam 65% das vezes a favor dos réus. Mas conforme o 

Negligenciar aspectos do corpo, como cansaço ou fome, pode ser um grande erro para tomar boas decisões. Entenda como 
ponderar com tranquilidade

tempo passava, com a fome e o cansaço, as sentenças ne-
gativas começavam a dominar. Perto da hora do almoço e 
também no fim do dia, a chance de um resultado favorável 
em um julgamento era zero. O estudo credita as variações de 
julgamento ao consumo de glicose e carboidrato que forne-
cem grande quantidade de energia e estão ligados à melhora 
do humor.
O poder do autoconhecimento
Conclusões como esta, vão muito ao encontro dos pensa-
mentos de Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais cé-
ticos da história. Certa vez, ele afirmou que “quando estamos 
cansados, somos atacados por ideias que vencemos há mui-
to tempo”. Por isso é tão útil se conhecer a ponto – também 
– de entender, dentro do seu dia, o momento em que você 
sente mais calma e tranquilidade para tomar decisões.
Todos somos muito mais influenciados por nosso corpo físico 
do que imaginamos – sujeitos a fome e exaustão, entre ou-
tros fatores que podem interferir no nosso estado de espírito. 
Devemos ter mais cuidado para perceber quando isso afeta a 
nós e às pessoas ao nosso redor.

Hoje em dia, ciente do que me afeta e me transforma radical-
mente, eu me certifico de deixar decisões e reuniões impor-
tantes para o início da manhã ou depois do almoço. São mo-
mentos em que me sinto mais renovada e com mais clareza 
de pensamento. 

Por Diana Gabanyi, colunista de VOCÊ RH
Fonte: https://vocerh.abril.com.br/blog/diana-gabanyi/como-tomar-decisoes-melhores/
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CURSO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
A Escola Conquer oferece o curso gratuitamente, para você perder o medo de falar em público e 
se comunicar com confiança.

Empresa pode obrigar trabalhador a se 
vacinar contra COVID-19?

Sou obrigado a me vacinar contra a COVID -19 e a apre-
sentar comprovante de vacinação para a empresa? E se 
me recusar, o que pode acontecer?
Não é obrigado a se vacinar, mas, caso não o faça, poderá 
ser demitido por justa causa pela empresa, dependendo do 
motivo da recusa.
Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a 
COVID -19 correm o risco de serem demitidos por justa cau-
sa caso a empresa convoque o empregado para o trabalho 
presencial e este não apresente um motivo justificado para 
não se vacinar.
Segundo a advogada Adriana Calvo, autora do Manual de Di-
reito do Trabalho e membro da comissão de Direito do Traba-
lho da OAB/SP, isso inclusive já aconteceu em uma decisão 
inédita aqui no Brasil com uma funcionária de um hospital 
infantil que foi demitida por justa causa em decorrência de 
sua recusa em tomar a vacina contra o coronavírus.
A empregada trabalhava na limpeza do hospital e se recusou 
por duas vezes a tomar a vacina. Com isso, houve o enten-
dimento de que sua recusa em se imunizar não apenas a 
colocava em risco, mas também às demais pessoas - traba-
lhadores e pacientes - em risco também.

recusa injustificada. A consequência poderá ser a demissão 
por justa causa, ou seja, sem direito à indenização.
Ministério Público do Trabalho lançou guia orientativo
O Ministério Público do Trabalho lançou, em janeiro, o “Guia 
Técnico Interno do MPT sobre Vacinação da COVID -19”, um 
guia orientativo, sem força de lei, que tem como objetivo au-
xiliar empresas e trabalhadores na questão.
Neste guia, o MPT deixa clara a possibilidade de demissão 
por justa causa caso o empregado se recuse a tomar a vaci-
na, mas orienta que o faça apenas como última alternativa. 
“Deve haver uma gradação da sanção”, explica a advogada 
Adriana Calvo.
Quem pode se negar a tomar a vacina e não ser demiti-
do?
As advogadas afirmam que não podem ser demitidos os em-
pregados que apresentarem justificativa fundamentada para 
a recusa.
Por exemplo, um atestado médico informando que não pode 
tomar a vacina por estar em tratamento de uma doença, por 
exemplo.
Se a vacina não estiver disponível na localidade em que 
mora, ou o funcionário ainda não está contemplado no calen-
dário da vacinação, não há que se falar em punição.

Fonte: https://noticias.r7.com/prisma/o-que-e-que-eu-faco-sophia/empresa-pode-obrigar-
-trabalhador-a-se-vacinar-contra-covid-19-14072021

Empregado pode ser demitido por justa causa, explicam advogadas; direito individual não pode se sobrepor ao coletivo.

É dever legal do empregador garantir um ambiente 
de trabalho saudável e sem riscos ocupacionais. 

Nessa situação ele pode optar por priorizar o direito 
à vida e à saúde coletiva em detrimento da liberdade 

individual do empregado que recusa injustificada-
mente a se vacinar.

Ou seja, o indivíduo tem o direito de se recusar a se vacinar, 
mas não tem o direito de colocar em risco as pessoas que 
trabalham no mesmo ambiente que ele por causa de uma 

Nós passamos 80% do nosso tempo nos comunicando. E não é à toa que a comunicação se tornou a habilidade mais 
valorizada pelas empresas durante a pandemia, de acordo com uma pesquisa global do LinkedIn.
Torne-se um profissional mais respeitado e influente. Saiba transmitir suas ideias sem medo e com clareza. A partir de um 
diagnóstico completo que avalia suas habilidades em comunicação e oratória, você vai receber um conteúdo totalmente 
adequado ao seu nível de conhecimento para se desenvolver.

Inscreva-se: https://escolaconquer.com.br/oratoria
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

Dia Nacional da Saúde
Dia 5 de Agosto é o Dia Nacional da Saúde, mas não é somente neste dia que se deve cuidar dela.

O Dia Nacional da Saúde, tem por objetivo conscientizar as 
pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde. A 
data é uma homenagem ao aniversário do médico Oswaldo 
Cruz, importante figura da saúde pública e um dos responsá-
veis por erradicar epidemias que acometiam o Brasil no final 
do século XIX.
A saúde resulta de um equilíbrio físico, orgânico e mental do 
nosso organismo, conquistado no dia-a-dia. Esse equilíbrio é 
adquirido através de vários fatores, confira abaixo alguns dos 
cuidados que você pode manter e que contribuem para uma 
vida mais saudável:
Tenha uma alimentação balanceada e hidrate-se – Um 
bom café da manhã, a escolha de alimentos naturais e fres-
cos e o consumo de água são algumas das ações fundamen-
tais para manter a sua saúde e qualidade de vida.
Dormir faz bem – Dormir mal ou por poucas horas pode ser 
prejudicial à saúde. Prezar pela qualidade do sono é ter uma 
vida melhor. Crie hábitos saudáveis na hora de se deitar.

Levante-se da cadeira e movimente-se – O exercício ajuda 
a aumentar a energia, reduzir o estresse e ainda mantém o 
peso sob controle. Participar de ginásticas laborais, utilizar as 
escadas e fazer caminhadas são alguns dos incentivos que 
você pode proporcionar ao seu corpo. Procure a atividade 
física que combine com você.
Previna-se de doenças – Manter as vacinas em dia e reali-
zar consultas médicas são práticas que ajudam no acompa-
nhamento da sua saúde. Vá ao médico periodicamente.
Elimine o cigarro – Ele causa diversos males ao seu orga-
nismo, além de prejudicar as pessoas que estão próximas a 
você no momento que está fumando. Procure ajuda e pare 
de fumar.
Cuide de você – Separe pelo menos um momento do dia 
para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da sua quali-
dade de vida. Procure manter ativos os seus hobbys e realize 
atividades que te faça relaxar. E, acima de tudo, esteja bem 
com você mesmo!

O cuidado com a saúde é um hábito que todos devem ter. 
É importante lembrar de nossa saúde diariamente!

Fontes: https://www.oswaldocruz.com/site/noticias-de-saude/noticias-de-saude/dia-5-de-agosto-e-o-dia-nacional-da-saude
https://www.uniaoquimica.com.br/novidades/dia-nacional-da-saude/

Reaproveitamento de água: dicas e cuidados

A preocupação sobre o uso consciente da água está cada vez 
mais crescente no Brasil. Com os constantes racionamentos 
do recurso em diversos locais, a população vem sofrendo 
com esvaziamento dos reservatórios hídricos, causando pro-
blemas na produção de energia e também na distribuição de 
água nas grandes cidades. Por esse motivo, adotar na nossa 
rotina alguns hábitos de reaproveitamento de água, que ge-
ralmente é descartada, pode ser uma boa alternativa para 
diminuir o consumo da água tratada e encanada.

Veja algumas dicas e cuidados que você deve ter ao reapro-
veitar a água na sua casa para garantir a melhor utilização 
desses recursos naturais.

 » Como usar a água descartada pela máquina de 
lavar

Um dos maiores volumes de água desperdiçada em casa 
vem da máquina de lavar roupa e louças. Elas podem repre-
sentar cerca de 40 a 50% do volume de água consumido em 
uma residência. A máquina de lavar apresenta duas fontes 
importantes de água que podem ser reaproveitadas:
A água da primeira lavagem, que apresenta sabão, sujeiras e 
outros resíduos em sua composição; e a água do ciclo final, 
que é usada na centrifugação das roupas.
A água de lavagem dura pouco tempo e deve ser utilizada 
rapidamente, já que, por conter sabão e outros resíduos, ela 
concentra muitas bactérias e pode perder sua qualidade rapi-
damente. Por esse motivo, ela deve ser usada somente para 
a descarga no vaso sanitário.
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Já a água da centrifugação é uma fonte praticamente limpa, 
isenta de sabão ou outros resíduos, e pode ser usada em 
tarefas como a limpeza da casa, a irrigação de plantas ou até 
mesmo em outra rodada de lavagem das roupas.

 » Como usar a água da chuva
A água da chuva não é uma água potável, por isso você não 
pode usá-la para tomar banho ou para lavar pratos e frutas, 
porém, ela pode ser usada para limpar calçadas, na descarga 
ou até para regar suas plantas.
Você pode usar baldes para armazenar a água no momento 
da chuva ou então para recolher o volume que está escorren-
do do telhado nas calhas.
Mas atenção: não se esqueça de usar uma tampa para fe-
char esses reservatórios durante o período em que esse vo-
lume não estará sendo usado para evitar depósito de ovos do 
mosquito da dengue.

 » Como usar a água da pia
Reutilizar a água que foi usada para lavar pratos e panelas 
não é uma opção para reaproveitamento, já que elas estão 
contaminadas com grandes concentrações de gordura, açú-
car e outros resíduos.
Por outro lado, a água utilizada para limpar vegetais e frutas 
(especialmente sem sabão) pode ser reaproveitada para re-
gar plantas ou fazer faxina.

 » Como usar a água do banho
Um volume enorme da água consumida em casa é perdida 
na hora do banho. Esse volume também pode representar 
entre 30 e 40% do total consumido por uma família durante 
o dia.
A alternativa mais simples para reaproveitar essa água é 
colocar baldes no chuveiro enquanto você toma um banho, 
mas alguns jovens empreendedores criativos já começaram 
a desenvolver uma peça que fica posicionada no piso, capaz 
de recolher todo o volume de água gasto no banho para rea-
proveitamento.
Essa água pode ser usada para regar plantas, dar descarga 
e até higienizar calçadas e quintal, te ajudando a economizar 
até 30% do volume de água gasto em casa por dia.

As alternativas citadas são maneiras práticas e simples de 
começar a diminuir o volume de água desperdiçado na nossa 
rotina, ajudando a preservar nossas reservas hídricas natu-
rais para um futuro bem próximo.

Mas atenção!
Alguns cuidados devem ser tomados no reaproveitamento 
de água, principalmente para não aumentar os criadouros do 
Aedes Aegypti:

1. Não deixe água parada em pneus fora de uso. O ideal 
é fazer furos nestes pneus para evitar o acúmulo de 
água;

2. Não deixe a água parada nas calhas da residência. Re-
mova as folhas, galhos ou qualquer material que impe-
ça a circulação da água;

3. A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não 
pode ter água parada. Estas vasilhas devem estar sem-
pre secas ou cobertas com areia;

4. Caixas de água devem ser limpas constantemente e 
mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O mesmo 
vale para poços artesianos ou qualquer outro tipo de 
reservatório de água;

5. Vasilhas que servem água para os pets, não devem fi-
car mais do que um dia com a água sem trocar. E, ao 
trocá-la, lave a vasilha com água e sabão;

6. As piscinas devem ter tratamento de água com cloro 
(sempre na quantidade recomendada). Piscinas não 
utilizadas devem ser desativadas e permanecer sem-
pre secas;

7. Garrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, va-
silhas, copos) devem ser armazenados em locais co-
bertos e sempre de cabeça para baixo. Se não forem 
usados devem ser embrulhados em sacos e descarta-
dos no lixo;

8. Não descarte lixo em terrenos baldios e manter a lata 
de lixo sempre bem fechada;

9. Sempre que observar alguma situação que você não 
possa resolver, avise imediatamente um agente público 
de saúde para que uma medida eficaz seja tomada.

Fonte: https://www.meuportoseguro.com.br/sustentabilidade/reaproveitamento-de-agua-di-
cas-e-cuidados/
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Seção Informação

Agosto Lilás
“Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio 
da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a 
divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscienti-
zar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a 
mulher, divulgar os serviços especializados da rede de aten-
dimento à mulher em situação de violência e os mecanismos 
de denúncia existentes.

 » Tipos de Violência
Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher na Lei Maria da Penha: 
Fisíca – Entendida como qualquer conduta que ofenda a in-
tegridade ou saúde corporal da mulher.
Atitudes como: espancamento,atirar objetos, sacudir e aper-
tar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com 
objetos cortantes ou perfurantes, torturas, ferimentos causa-
dos por queimaduras ou armas de fogo.
Psicológica – É considerada qualquer conduta que: cause 
danos emocionais e diminuição da autoestima; prejudique 
e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher; ou vise de-
gradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões.
Atitudes como: ameaças, constrangimento, humilhação, ma-
nipulação, isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar 
com amigos e parentes), vigilância constante, perseguição 
contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do di-
reito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, 
distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre 
a sua memória e sanidade (gaslighting).
Sexual – Trata-se de qualquer conduta que constranja a pre-
senciar, a manter ou a participar de relação sexual não dese-
jada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.
Atitudes como: estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais 
que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de méto-
dos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matri-
mônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chanta-
gem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício 
dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher.
Patrimonial – Entendida como qualquer conduta que confi-
gure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades.
Atitudes como: controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão 
alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extor-
são ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos 
econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher 
ou dos quais ela goste.

Moral – É considerada qualquer conduta que configure calú-
nia, difamação ou injúria.
Atitudes como: acusar a mulher de traição, emitir juízos mo-
rais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida 
íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que inci-
dem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo 
de se vestir.

 » Cultura da Violência e Discriminação
Os abusos contra a mulher ocorrem de muitas formas. Frases 
como:
“Mulher direita não bebe”
“Se usou essa saia na rua é porque tá pedindo”
“Lugar de mulher é na cozinha”
“Batom vermelho é coisa de vagabunda”
Entre tantas outras, compõem o panorama cultural de uma 
sociedade patriarcal que legitima, banaliza, promove e silen-
cia diante da violência contra a mulher.
Mudar essa mentalidade e combater os estereótipos de gê-
nero é uma maneira de enfrentar e não tolerar mais esse tipo 
de agressão.

Não se cale, denuncie!
Ligue 180

A Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para 
o combate à violência contra a mulher e oferece três tipos 
de atendimento: registros de denúncias, orientações para 

vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas.

O Combate à 
violência contra 

a mulher é 
feito por 

todos nós!

Fontes: https://www.naosecale.ms.gov.br/agosto-lilas/
https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html
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 www.lbreng.com.br

2 FILHOS DE FRANCISCO – BIOGRAFIA – 2005
Francisco Camargo é um lavrador de Pirenópolis, no interior de Goiás, 
que tem um sonho aparentemente impossível: transformar dois de seus 
nove filhos em uma dupla sertaneja. Ele inicialmente deposita sua espe-
rança no mais velho, Mirosmar, e resolve lhe dar um acordeão quando 
o menino completa onze anos. Mirosmar e seu irmão Emival, que toca 
violão, fazem sucesso nas festas da vila onde moram mas devido à per-
da da propriedade onde moravam nos anos 70, toda a família é obrigada 
a se mudar para Goiânia. 

À PROCURA DA FELICIDADE – DRAMA/BIOGRAFIA – 2007
Chris Gardner (Will Smith) é um homem de família lutando para so-
breviver. Apesar de todas as tentativas para manter a família unida, 
a mãe (Thandie Newton) de seu filho de cinco anos Christopher 
(Jaden Christopher Syre Smith) está constantemente sobre uma 
forte pressão financeira. Sem condições de suportar a situação, ela 
relutantemente decide partir.
Chris, agora um pai solteiro, continua a perseguir desesperada-
mente um emprego com melhor remuneração, usando toda sua 
habilidade de vendedor. Apesar dos problemas, Chris continua a 
honrar seu compromisso como um pai amoroso e afetuoso, usando 
a afeição e a confiança que seu filho depositou nele para superar 
os obstáculos que encontra.

GONZAGA, DE PAI PARA FILHO – DRAMA – 2011
Luiz Gonzaga, cantor e sanfoneiro: o Rei do Baião. Decidido a 
oferecer melhores condições de vida para o seu herdeiro, Gonza-
guinha, sai pelo Brasil afora em busca do sucesso. O dificultoso 
contato acabou por os distanciar e conturbar a relação entre pai 
e filho, ambos de personalidade forte. 

Fonte: https://www.marabraz.com.br/blog/os-20-melhores-filmes-para-o-dia-dos-pais/
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Seção Datas Comemorativas
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EXPEDIENTE 
JORNAL DA LBR

Ser pai é algo especial, é ser mestre e ao mesmo tempo aprendiz, 
é ser exemplo e também aprender com os próprios erros. 

Na estrada da vida, o pai está sempre ao lado de seus filhos, 
e a cada pedacinho de sua caminhada o incentiva e ajuda a 

superar obstáculos sendo caminho, e ao mesmo tempo condutor.
(Marciel Muniz dos Pais)

Feliz Dia dos Pais!


