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Capa

Consórcio LBR-REP
METRÔ/SP

A LBR atuando junto a COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DE SÃO PAULO – METRÔ, firmou em maio deste ano, atra-
vés do CONSÓRCIO LBR-REP, um contrato para Prestação 
de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para o 
Apoio à Supervisão, Fiscalização, Acompanhamento e Con-
trole das Obras Civis Remanescentes do TRECHO 1 do Em-
preendimento Monotrilho da Linha 17 – Ouro do Metrô/SP.
O CONSÓRCIO LBR-REP é constituído pelas empresas LBR 
Engenharia e Consultoria Ltda e REP Serviços e Transportes 
Ltda, onde a gestão do contrato é exercida pela LBR através 
do Engenheiro Ricardo Figueiredo Engler Pinto e tem como 
Coordenador Geral de Obras o Engenheiro Vlamir Ribeiro. 
A equipe é composta atualmente por 37 profissionais, en-
tre: Engenheiros, Técnicos de Obras Civis, Técnicos em 
Segurança do Trabalho, Técnicos em Controle Tecnológico 
e Medição, Topógrafos e Ajudantes, Analistas Ambientais, 
Analistas de Planejamento e Controle e Administrativos, que 
desenvolvem como principais atividades:

 » Coordenação Geral, estabelecendo programas de 
integração, alocação de recursos e elaboração do 
plano de trabalho a ser desenvolvido pelas equipes;

 » Apoio na Supervisão e Fiscalização Técnica das 
Obras Civis, visando garantir a conformidades na 
execução dos serviços estabelecidos nos projetos;

 » Apoio na Supervisão e Fiscalização do Controle 
Tecnológico dos Materiais; atuando nas inspeções e 
ensaios dos materiais visando garantir as conformi-
dades estabelecidos nas ET´s;

 » Apoio na Fiscalização dos Serviços de Topografia;

 » Apoio na Fiscalização do Meio Ambiente e Seguran-
ça do Trabalho, verificando o cumprimento de nor-
mas e procedimentos estabelecidos, bem como mi-
nistrando treinamentos e qualificando profissionais 
(NR-35);

 » Apoio na Fiscalização de Planejamento e Controle 
físico financeiro do contrato da obra, acompanhando 
a aderência dos cronogramas.

 www.lbreng.com.br
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Confira a seguir, a equipe atuante na prestação de servi-
ços da Linha 17 - METRÔ/SP:



Estação Vila Paulista (exclusive) à Estação Morumbi-CPTM (inclusive), incluindo o Pátio Água Espraiada, Enlace e trecho 
até a Estação Congonhas (inclusive), com 7,720 km de vias comerciais e 6,805 km de vias de manobra, estacionamento e 
manutenção dos veículos ferroviários.

O escopo do Consórcio LBR-REP, abrange o Trecho 1 (em construção - estações identificadas em preto)
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Seja comprometido com o seu 
Sistema de Gestão 

Comprometer-se é mais do que assumir um compromisso, 
é fazer parte do time, é vestir a camisa, é viver cada ação e 
atividade com paixão, com entusiasmo, é se interessar pelas 
atividades que não são seu compromisso; não por ser “intro-
metido”, mas por estar tão preocupado e comprometido com 
o sucesso do todo, que deseja a todo momento acompanhar 
e propor melhorias.
Posso afirmar para vocês que sem 
comprometimento não há Sistema de 
Gestão que se sustente. Empresas 
que buscam o comprometimento de 
seus colaboradores experimentam um 
sistema de gestão realmente enrai-
zado na sua cultura organizacional, e 
em consequência disso possuem me-
lhores resultados globais, não apenas 
setores que batem metas isoladamen-
te sem se preocupar com o resultado 
organizacional.
Já vi organizações onde o comprome-
timento era tão intenso que não existia 
sequer um Gestor da Qualidade esta-
belecido hierarquicamente, e até mesmo o “Setor da Qualida-
de” não constava no organograma funcional, pois a qualidade 
era intrínseca aos processos e atividades de cada um. 

Os processos da gestão da qualidade eram parte integrante 
dos processos organizacionais a ponto de não poder se es-
tabelecer uma linha de corte entre o que era atividade fim da 
empresa e o que era atividade do sistema de gestão. E posso 
afirmar, nesses casos, é lindo de se ver tamanho comprome-
timento a nível organizacional.

Sei que parece utópico, que a grande 
realidade ainda não é essa, mas a to-
dos que, como eu, são apaixonados 
por essa arte, quero deixar a mensa-
gem de que o comprometimento re-
compensa a longo prazo. Mais do que 
só passar em auditorias ano após ano, 
o comprometimento garante que nos-
so trabalho realmente está aos poucos 
mudando o mundo a nossa volta. E 
qualquer objetivo menor do que mudar 
o mundo a nossa volta, é um desperdí-
cio do nosso potencial!
Por um mundo da qualidade mais com-
prometido e menos compromissado!

Fonte: http://www.blogdaqualidade.com.br/compromisso-e-comprometimento-na-ges-
tao-da-qualidade/?utm_campaign=semana_47_- _modelo_newsletter_blog_da_qualida-

de_para_leitores&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Seção Desenvolvimento

PUC RS oferece 4 cursos 100% Online e Gratuitos
Com professores renomados, para você não deixar o conhecimento de fora do seu convívio.

Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança, com Leandro Karnal e Luiza 
Helena Trajano

Produtividade, Gestão do Tempo e Propósito, com Carla Furtado e Christian Barbosa

Como alcançar seus Objetivos Profissionais e Metas Financeiras, com Sidnei Oliveira e Leandro Rassier

Mentalidade do Desenvolvimento Contínuo, com Leandro Karnal e André Duha

Inscreva-se em: https://mkt.pucrs.br/cursosgratuitos
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Adaptabilidade: como e por que devemos 
desenvolver essa habilidade

Imagine que você está trabalhando e de repente recebe um 
e-mail com o assunto “grandes mudanças na empresa”. Qual 
é a sua primeira emoção? Medo, empolgação ou indiferença? 
Essa pergunta faz parte de um dos workshops da The School 
of Life (TSOL) e eu confesso que já atribuí a ela diferentes 
respostas, dependendo do momento em que eu estava vi-
vendo. Também noto sempre que a opinião dos participantes 
de cada turma do curso varia bastante.
A verdade é que, mesmo querendo parecer otimista, em um 
primeiro momento, a grande maioria das pessoas tende a 
responder “medo”, inclusive eu. Acredito que essa resposta 
seja impulsionada por algumas dúvidas, como: “Será que vou 
conseguir me adaptar à mudança?”; ou “Será que haverá es-
paço para mim nesse novo momento da organização?”; ou 
“Será que vai dar certo?”. 
Vivemos a era da adaptabilidade
Em 2020, testemunhamos mudanças radicais no mundo do 
trabalho, como não víamos há muitas gerações. Em ques-
tão de meses, as empresas de 
todos os países tiveram que se 
ajustar rapidamente a formas 
inteiramente novas de trabalhar, 
com desafios operacionais e psi-
cológicos para todos, tanto cola-
boradores quanto líderes empre-
sariais. As opções que tínhamos 
eram bastante delicadas: nos 
adaptar ou encarar a extinção.
Ao que parece, ainda viveremos 
tempos de constantes adap-
tações. Mas, se você reparar, 
a pandemia não é o único fator que nos impulsiona. Exis-
te outra questão mais simples e parte do processo de viver: 
nada fica parado, tudo ao nosso redor está sempre mudando, 
ainda que as velocidades variem. Compreensivelmente, essa 
realidade pode nos deixar um pouco assustadora. Eu mesma 
já fui bem mais resistente a mudanças.
A importância de focar no que é real
Se olharmos para trás, na História, o ideal sempre foi a esta-
bilidade e a segurança. Antigamente, as mudanças eram len-
tas, os negócios eram passados de geração para geração e 
raramente havia uma novidade tecnológica. Mas, de algumas 
décadas para cá, as mudanças são constantes e por mais 
que estejamos confortavelmente envolvidos em um projeto

As mudanças são inevitáveis, mas nossa capacidade de nos relacionar com as transformações é treinável e pode sempre 
melhorar. Saiba como fazer isso

que vai muito bem em uma empresa líder de mercado, sur-
fando a onda de um sucesso, a mudança vai chegar.
Depois de tanto resistir, entendi que o que me fazia ter essa 
reação diante do novo era o desconforto emocional que a
mudança gerava em mim. Afinal, dá trabalho, e transitar por 
um novo terreno sempre envolve algum risco de falharmos. 
Deixei boas oportunidades passarem em épocas impor-
tantes, vendo a mudança diante dos meus olhos, mas me 
sentindo paralisada e, por vezes, olhando para a questão 
errada: a ameaça falsa, em vez de mirar na ameaça real. 
Ao longo dos tempos, fui aprendendo a resistir menos às 
mudanças. Lembro de um caso específico, há alguns anos, 
em uma reunião em Londres, na sede da The School of Life, 
quando nos apresentaram um novo currículo de workshops 
para empresas. Todos os países nos quais a TSOL tem uma 
unidade estavam trabalhando há pouco com a escola. Dian-
te da apresentação da novidade, houve quase uma revolta 
geral.  Afinal, depois de um começo difícil e suado – comum 

ao empreendedorismo – todos os 
diretores das unidades estavam, fi-
nalmente, em um momento estável, 
colhendo os frutos de dois ou três 
anos de imersão no negócio. Na 
prática, fomos desafiados a recons-
truir os cursos corporativos do zero.
Os ânimos ficaram exaltados na 
reunião. Foi então que minha só-
cia, Jackie de Botton, se levantou e 
propôs: “Vamos ouvir e vamos tes-
tar. Se alguém chegasse aqui com 
uma máquina muito mais potente 

do que alguma que já utilizamos e que fosse gerar benefí-
cios claros, nós gostaríamos de trocar de equipamento ou 
ficaríamos com o antigo só porque, no momento, ele segue 
funcionando bem? ” Todo mundo parou, pensou e, ainda que 
com certa contrariedade, se permitiu experimentar o novo. 
Depois, já de volta ao Brasil, consideramos que, na verdade, 
todos os diretores – incluindo nós – estavam com medo do 
trabalho que daria – e deu – toda aquela mudança. Tínha-
mos também receio da reação da equipe diante da novidade. 
Mas sentíamos tudo isso por estarmos apenas olhando para 
um lado da questão, ou seja, a dificuldade, e não para os 
benefícios que viriam com ela. E eles vieram. Essa mudan-
ça, aliás, acabou sendo um dos marcos na história da TSOL.



Seção Qualidade de Vida e Saúde
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3 Maneiras de descansar a visão 
depois do trabalho

Ao final de um dia de trabalho olhando para a tela do com-
putador você sente dor de cabeça, queimação nos olhos ou 
sensação de olhos secos? Esses sintomas podem ser cau-
sados pela “Síndrome do Olho Seco”, que acomete, em sua 
maioria, pessoas que usam computador no trabalho ou em 
longos períodos de estudo. 
Esse problema pode ser bastante desgastante, resultando 
em fadiga física, declínio da produtividade, aumento de erros 
e, em alguns casos, problemas na visão. 
Por isso, é importante dar a devida atenção à saúde dos 
olhos, evitando assim, problemas maiores no futuro. 
E vale lembrar que tratamento para a síndrome da visão de 
computador deve ser orientado pelo oftalmologista e pode 
variar de acordo com os sintomas apresentados por cada 
pessoa.

Somos capazes de nos adaptar
Divido essa experiência pessoal para mostrar que o primeiro 
passo diante de uma mudança é nos abrirmos para ela, para 
as possibilidades de adaptação. Especificamente no mundo 
corporativo, minha experiência como profissional e no conta-
to com profissionais de diferentes níveis hierárquicos me dão 
segurança para afirmar que a mudança vai acontecer, se não 
hoje, em breve. É melhor estarmos abertos, sabendo identi-
ficar, quando houver resistência, onde está a questão psico-
lógica e encontrar o nosso lugar em meio às transformações.
A mudança é inevitável, mas a nossa capacidade de nos rela-
cionarmos com ela é treinável e pode sempre se tornar melhor. 
Todos nós podemos nos adaptar e crescer. Apesar de estar-
mos todos cansados e esgotados, não há momento melhor 

para isso do que agora, diante de uma mudança universal.
São momentos como esse em que somos forçados a mudar 
planos, hábitos ou rotinas que é fundamental colocar em prá-
tica a inteligência emocional. Só ela nos torna capazes de en-
carar nossos desafios do futuro com paciência, criatividade, 
imaginação e muita adaptabilidade. 

Por Diana Gabanyi, colunista de VOCÊ RH

Fonte: https://vocerh.abril.com.br/blog/diana-gabanyi/adaptabilidade-como-e-por-que-deve-
mos-desenvolver-essa-habilidade/

OLHE PARA O HORIZONTE
A cada uma hora, faça pausas e tente direcionar o olhar para 
outra direção, mais longe, de preferência. O ato de olhar para 
longe faz com que os olhos descansem. 

PISQUE MAIS 
Ficar olhando para a tela do computador por muitas horas 
faz com que o olho pisque menos vezes, o que acaba con-
tribuindo para o seu ressecamento. A cada 20 ou 30 minutos 
usando dispositivos eletrônicos, faça uma pausa e dê pisca-
das mais demoradas. 

REDUZA O BRILHO
O brilho intenso das telas pode cansar a vista, assim como a 
tela muito escura também não é indicado. Faça os ajustes do 
brilho para que fique confortável aos olhos. 

Fonte: www.sgsacademy.com.br
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Quais são as causas?
Existem vários motivos e características pessoais que, jun-
tos, podem levar alguém a tentar suicídio. Alguns fatores, 
quando presentes em conjunto, aumentam o risco:
Presença de um transtorno mental, como depressão, 
transtorno de personalidade e alcoolismo.
Histórico pessoal ou familiar de suicídio, revelando uma 
predisposição genética.
Presença de doenças físicas que causam limitações ou do-
res crônicas. 
Fatores psicológicos que dificultam o controle do estresse 
ou que predispõem à impulsividade.
Fatores ambientais, como um grande estresse ocorrido nos 
últimos três meses (conflitos familiares, rompimento amoro-
so, morte de um ente querido, perda do emprego, aposenta-
doria, dificuldades econômicas, etc).
Sinais de alerta

 » Tristeza prolongada e persistente;
 » Distanciamento da família, dos amigos e do cônjuge 

ou namorado;
 » Falta de interesse por atividades que antes lhe davam 

prazer, como hobbies ou cultos religiosos;
 » Desleixo ou abandono do emprego
 » Expressão da vontade de acabar com a própria vida – 

por meio de redação de carta de despedida ou mesmo 
ao verbalizar essa intenção aos mais íntimos.

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Setembro Amarelo
Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio.

Estima-se, que por ano, são registrados 800 mil casos no mundo, sendo 12 mil no Brasil.

Pessoas apresentando diversos desses sinais pode-
rão estar com ideias de suicídio e chegar a planejar o 
ato. Mas também há casos em que a tentativa ocorre 

sem maiores indícios anteriores de problemas, de 
forma totalmente impulsiva. É importante saber que a 
maioria das pessoas tem pensamentos ambivalentes 
em relação à própria morte, o que permite que, com 

apoio e tratamento, o suicídio seja evitável.

 » Não proponha soluções (“Você precisa mudar de 
vida”), não dê conselhos (“Você precisa se agarrar a 
Deus”), nem fale das suas experiências (“Eu já passei 
por coisa pior e superei”), pois esse tipo de comentá-
rio pode fazer a pessoa se sentir pior.

 » Mostre que você está ao lado dela (“Realmente, deve 
estar muito difícil para você, mas vamos sair dessa 
juntos”) e busque a ajuda de um profissional de saúde 
(médico, psicólogo) o quanto antes.

E se eu estiver com pensamentos suicidas?
Se você anda pensando com muita frequência na sua morte 
e tem achado que ela pode ser uma saída para o seu so-
frimento, procure ajuda de alguém de sua confiança. Pode 
ser uma pessoa da família, um amigo ou um profissional de 
saúde.

E se você não tem com quem conversar a respeito, pode 
acessar o CVV (Centro de Valorização da Vida) para rece-
ber apoio emocional, com total sigilo.

Disque 188 
ou 

www.cvv.org.br para ser atendido por chat, Skype, 
e-mail, etc.

Fonte: Seguros Unimed

Posso ajudar quem está pensando em suicídio?
Abaixo, algumas sugestões de fazer a abordagem:

 » Procure a pessoa para uma conversa franca, garan-
tindo privacidade e disponibilidade de tempo para ou-
vi-la.

 » Acolha e respeite os sentimentos, as opiniões e os 
valores dela, sem julgamentos.
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Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

De cama de papelão a medalha reciclada: 
as lições da Olimpíada de Tóquio

Reaproveitamento de locais
Apenas oito novos locais de competição foram construídos 
do zero. Cerca de 25 dos 43 locais olímpicos e paralímpicos 
já existiam, sendo que alguns deles foram usados nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio em 1964.   Muitos foram adaptados com 
tecnologias de construção avançadas para reduzir o consu-
mo de energia. Outros dez locais são estruturas temporárias 
projetadas para minimizar os custos de construção e uso de 
energia.

Tocha olímpica
Foi produzida com resíduos de alumínio de uma casa tem-
porária construída após o terremoto de 2011. Além disso, as 
camisetas e calças usadas pelos portadores da tocha foram 
feitas de garrafas plásticas recicladas coletadas pela Coca-
-Cola. 

Medalhas
Metais recuperados de quase 79.000 toneladas de smartpho-
nes e outros equipamentos eletrônicos doados pelos japone-
ses foram usados para fazer as 5.000 medalhas olímpicas e 
paralímpicas.

Pódio
Os medalhistas sobem em pódios feitos com resíduos de 
plástico reciclado, em uma iniciativa em parceria com a Proc-
ter & Gamble.

Reuso de materiais
De todos os bens adquiridos para os Jogos, 99% serão reu-
tilizados ou reciclados. A madeira doada por mais de 60 mu-
nicípios para a construção da Vila dos Atletas, por exemplo, 
será desmontada após os Jogos e devolvida às comunidades 
para reutilização.

Locação
Os organizadores alugaram grande parte dos equipamentos 
em vez de comprá-los. Cerca de 65.000 computadores e ta-
blets e 19.000 mesas de escritório, cadeiras e outros uten-
sílios que foram alugados para os Jogos serão devolvidos e 
reutilizados após o término do evento.

Camas
As 18.000 camas usadas pelos atletas são feitas de papelão 
reciclável. As armações têm mais de 2 metros de comprimen-
to e suportam até 200 quilos. Até os colchões podem ser re-
ciclados em produtos plásticos.

Energia
Grande parte da energia para Tóquio 2020 vem de fontes 
renováveis, incluindo painéis solares e energia de biomassa 
de madeira, que usa resíduos de construção e aparas de ár-
vores no Japão para produzir eletricidade.

Eventos grandiosos causam uma cadeia de impacto econô-
mico, social e ambiental.
Para ter uma ideia, quando Tóquio sediou a Olimpíada em 
1964, 5.500 atletas participaram. Neste ano foram cerca de 
12.000.

Fonte: https://exame.com/esporte/de-cama-de-papelao-a-medalha-reciclada-as-licoes-da-
-olimpiada-de-toquio/

A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 afirma que o evento está abrindo um caminho para o fu-
turo quando o assunto é sustentabilidade. Das medalhas feitas de telefones celulares reciclados, passando pelo equilíbrio de 
gênero e a Pride House (centro de convivência para a comunidade LGBTQIA+), o evento abraça a sustentabilidade de uma 
forma nunca antes vista nos Jogos Olímpicos.

Eis algumas das iniciativas do Japão para uma Olimpíada verde:
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Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

O Dia Mundial Sem Carro (World Car Free Day, em inglês), 
comemorado todo dia 22 de setembro, é uma data que bus-
ca incentivar o uso de meios de transporte alternativos. Ele 
foi criado em 1997 por ativistas franceses, que decidiram se 
mobilizar para reduzir problemas causados pelo uso do carro, 
como o aumento da poluição, gasto com matérias-primas e o 
trânsito irracional.
A ideia de deixar o carro em casa como forma de propagan-
dear o uso menos intensivo dos veículos automotores e mos-
trar que existem alternativas de transporte menos danosas 
ao meio ambiente deu tão certo que, já em 2000, cerca de 
760 cidades europeias participavam da iniciativa.
No Brasil, o Dia Mundial Sem Carro é mais recente, mas nem 
tanto. A partir de 2001, já tivemos nossa primeira versão, que 
envolveu 11 cidades: Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas 
(RS); Piracicaba (SP); Vitória (ES); Belém (PA); Cuiabá (MT), 
Goiânia (GO); Belo Horizonte (MG); Joinville (SC) e São Luís 
(MA). Em São Paulo, atividades relacionadas à data come-
çaram a acontecer em 2003, mas apenas em 2005 o evento 
passou a ter apoio de secretarias municipais. Outras organi-
zações também passaram a apoiar e a dar mais visibilidade 
para o Dia Mundial Sem Carro.

Dia Mundial Sem Carro: 
reflexão sobre a mobilidade

O ciclo-ativismo e a mobilidade ativa são os maiores focos 
do Dia Mundial sem Carro, uma data que todos os anos ga-
nha eventos para estimular a reflexão sobre temas como ca-
minhabilidade (a facilidade ou não de se caminhar por um 
espaço público), uso do transporte público e alternativas ao 
deslocamento individual. Desde 2011, várias cidades têm 
programado eventos ao longo do mês de setembro, que co-
meçou a ser chamado informalmente de Mês da Mobilidade.
O objetivo é estimular a reflexão sobre o uso excessivo do 
automóvel e propor às pessoas que experimentem, pelo me-
nos durante um dia, formas alternativas de mobilidade, de-
monstrando que é possível se deslocar sem precisar de um 
carro (ainda mais próprio). Além disso, o Dia Mundial Sem 
Carro busca conscientizar os indivíduos de que carro e quali-
dade de vida não são sinônimos.

Independente da agenda comemorativa, adote a proposta do 
Dia Mundial Sem Carro e deixe o carro em casa no dia 22 de 
setembro – e sempre que possível. Repense o modo como 
você se desloca no dia a dia e promova medidas alternativas 
que possam se estender por todo o ano.

Fonte: https://www.ecycle.com.br/dia-mundial-sem-carro/
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Reabertura do Museu da Língua Portuguesa

 www.lbreng.com.br

    Jornal da LBR                                                                                                                                                        Página 09

 www.lbreng.com.br

Novas instalações entre as exposições de longa duração 
marcam a reabertura do museu. Elas ficam dispostas no se-
gundo e no terceiro andar do prédio. Entre as novidades, está 
a “Línguas do mundo”, na qual mastros se espalham pelo hall 
com áudios em 23 diferentes idiomas. Foram escolhidas lín-
guas, entre as mais de 7 mil existentes, que tenham relação 
com o Brasil, incluindo expressões originárias, como yorubá, 
quimbundo, quéchua e guarani-mbyá.
Os sotaques e as expressões do português no Brasil ga-
nham espaço na instalação “Falares”. E os “Nós da Língua 
Portuguesa” mostram os laços e a diversidade cultural entre 
os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). O idioma é falado em cinco continentes por 261 mi-
lhões de pessoas.
Continuam a ser exibidas, assim como nos quase 10 anos 
em que o museu esteve ativo, a instalação “Palavras Cruza-
das”, que mostra influências históricas no português falado 
no Brasil e a “Praça da Língua”, que homenageia a língua 
falada, escrita e cantada com um espetáculo de som e luz. 

O Museu da Língua Portuguesa, instalado na histórica Estação da Luz em São Paulo, foi reinaugurado em 31 de julho, após 
um período fechado para reforma, devido a um incêndio de grandes proporções que ocorreu em 21 de dezembro de 2015.
Além do conteúdo das exposições, que foi revisto e ampliado, o museu contará, a partir da reabertura, com um novo terraço, 
com vista para o Jardim da Luz e a torre do relógio, e instalações de reforço da segurança contra incêndio.

A praça, uma espécie de planetário, traz poemas e músicas 
interpretados por nomes como Maria Bethânia e Matheus Na-
chtergaele. 

O museu tem curadoria de Isa Grinspum Ferraz e Hugo 
Barreto e contou com a colaboração de artistas, músicos, lin-
guistas, entre outros profissionais.

Aberto de Terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanên-
cia permitida até 18h00)
Praça da Luz, s/nº - Portão 1, São Paulo - São Paulo

Ingressos 
Inteira – R$ 20,00 
Meia-entrada – R$ 10,00 
Grátis aos sábados
Crianças até 7 anos não pagam

Ingressos a venda em: https://bileto.sympla.com.br/

COVID-19: Em razão da pandemia, o 
funcionamento do Museu da Língua 
Portuguesa segue protocolos sanitários 
e de distanciamento social.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2021-07/museu-da-lingua-portuguesa-e-

-reaberto-com-presenca-de-autoridades

Exposições
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Qual a importância do dia 07 de 
Setembro - Independência do Brasil?

O dia 7 de setembro é mais do que uma 
simples data para nós brasileiros, ele simboliza 
o início da liberdade de uma pátria. De uma 
história de dominação e controle de uma 
nação, que por fim ganhou sua independên-
cia. Comemorar esta data é de grande 
relevância para que entendamos a nossa 
própria história. 

“A independência do Brasil é construir e 
lutar por um país melhor a cada dia”

Fonte: https://colegiopedroerafael.com.br/qual-a-importancia-do-dia-da-independencia-7-de-setembro/

A primavera está chegando!

Cultive gentileza, plante amizades, semeie 
gratidão e colha muito amor.

Primavera: 22 de Setembro a 21 de Dezembro


