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Capa

25 anos
Era 14 de outubro de 1996, quando Orlando Bueno Ribeiro 
e Orlando La Bella Filho, recém desligados da CDHU, onde 
ocupavam cargos de Diretores, constituíram a LBR Enge-
nharia e Consultoria Ltda, com o objetivo inicial, de exercer 
atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura. 
Pouco tempo se passou e foram incorporados novos sócios, 
William de Jesus Barbosa e José Fernando Toledo Osório.
25 ANOS se passaram! É data para se comemorar!
Iniciou-se aí uma caminhada de muitas lutas, e entre elas, a 
busca pela obtenção de um contrato de gerenciamento com 
empresas públicas, como FDE, DER, CDHU, ....
Mas não bastava apenas a criação de uma empresa, e sim, 
a ela dar uma grandeza, uma conformidade de procedimen-
tos que atendessem não só às reais necessidades de seus 
futuros clientes, buscando entender e atender suas reais, 
atuais e futuras necessidades, mas também um bom rela-
cionamento com órgãos governamentais, concessionárias e 
outras entidades. Procurou-se então criar um Sistema de Ge-
renciamento que pudesse atender, não tão somente a esta 
demanda, como as futuras.
Os primeiros contratos começaram a surgir, e dentro de uma 
visão ampla futura, a Diretoria decidiu que os serviços pres-
tados deveriam obedecer a um padrão de qualidade que de-
monstrasse eficiência, respeito ambiental, ambiente de tra-
balho saudável e seguro, objetivando assegurar a máxima 
satisfação de todos os envolvidos, além de ter como meta, 
ser uma referência moder-
na, competitiva e líder com 
excelência na prestação de 
seus serviços.
Foi então implantado um Sis-
tema de Gestão, com base 
na Norma NBR.ISO.9001, 
e que mais tarde tornou-se 
Integrado, acoplando-se as 
Normas NBR.ISO.14001 e 
antiga OHSAS 18001, hoje 
nacionalizada e renomeada 
por NBR.ISO 45001.
Com um Sistema de Geren-
ciamento forte, baseado em 
um planejamento e uma es-
trutura de gestão dele decor-
rente, uma sistematização
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padronizada de informações importantes e imprescindíveis, 
considerando todos os níveis envolvidos, além de um forte 
investimento na contínua modernização de seus produtos e 
capacitação de sua equipe de profissionais, tornou-se deten-
tora de um excelente potencial competitivo, o que lhe possibi-
litou ampliar sua atuação não só para todo o território nacio-
nal, mas também internacionalizá-la, participando, através de 
alianças e parcerias, de operações na América Latina, o que 
mereceu um detalhado estudo de uma equipe da Fundação 
Dom Cabral, confirmando o caminho adotado.
Com o objetivo de se manter cada vez mais capaz de absor-
ver contratos de portes diversos e em diferentes áreas ge-
ográficas, além de fazer frente às situações cada vez mais 
complexas dentro de um ambiente cada vez mais competi-
tivo, procurou reformular sua gestão, passando a adotar, a 
partir de julho de 2017, um Sistema de Governança Corpo-
rativa.
Mais recentemente, observando as tendências de procedi-
mentos no exterior, com relação às práticas adotadas de fis-
calização de serviços e obras, tendências estas que ora se 
confirmam nos Órgãos Públicos e Concessionárias de Servi-
ços no Brasil, optou pela criação de uma nova área de atua-
ção, a de Avaliação da Conformidade de Projetos e Serviços, 
tendo se tornado uma Empresa Acreditada pelo INMETRO.  
Além disso, a LBR foi considerada neste ano de 2021, em fun-
ção da receita do ano anterior (plena pandemia) no “ranking” 

de Projetistas e Gerenciadoras, 
a 19ª entre as maiores empre-
sas do País.
Esta é a LBR, que ora completa 
25 anos, com muitas lutas e de-
safios, mas também com muitas 
vitórias, envolvendo glória, ale-
gria e entusiasmo, fruto não só 
da competência e visão de seus 
dirigentes, mas também do es-
forço, união e capacidade de 
sua equipe, trabalhadores que 
vestem a camisa da LBR, com 
respeito, determinação, lealda-
de e transparência.

Parabéns a todos!   
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Como fazer um planejamento pessoal 
para o próximo ano?

O ano está chegando ao fim e você fica com aquela sen-
sação de que não fez tudo que queria? Que ainda existem 
coisas para resolver? Sente que seu ano não foi tão produtivo 
quanto gostaria? É hora de começar a traçar um bom plano 
para que isso não se repita no próximo ano.
Se deseja avançar em sua carreira, melhorar seus hábitos 
alimentares, ter maior qualidade em sua vida pessoal, con-
quistar prosperidade financeira ou mesmo ter mais tempo 
livre para curtir sua família, saiba que você pode conquistar 
tudo isso com um bom planejamento pessoal.
Com este post você irá avaliar o ano que passou, identificar 
os pontos de melhoria e traçar metas para as diversas áreas 
da sua vida ao longo do próximo ano: financeira, profissional, 
familiar, bem-estar, espiritual e até mesmo amorosa.

1. Avalie o ano que passou
Quais são os reais motivos para analisar como foi o ano? 
Através de uma auto-
análise é possível lis-
tar os pontos altos do 
ano, identificar aque-
les que deixaram 
a desejar e desco-
brir as razões pelas 
quais algumas áreas 
da sua vida foram co-
locadas de lado.
Uma ferramenta po-
derosa para ajudar 
a visualizar tudo que 
aconteceu durante o 
ano é a “linha do tem-
po do ano”, que serve para nos mostrar quais os contextos 
vividos.  A linha do tempo é uma “viagem” em nossa própria 
memória, que nos ajuda a resgatar fatos importantes que es-
tão em nossa consciência.

Desta forma, além de ser um convite ao autoconhecimento, 
a ferramenta nos ajuda a entender melhor quem somos e o 
que nos trouxe até aqui. Esse exercício deve ter um espírito 
investigativo e reflexivo, que permita tirar aprendizado das 
experiências.
Para criar a linha do tempo do seu 2021 é só pegar um cader-
no e colocar todos os meses (de Janeiro a Dezembro). De-
pois, registrar o que aconteceu ao longo do ano e o impacto 
que isto  teve em sua vida (seja positivo ou negativo).
No exercício, é importante anotar os insights sobre cada 
um desses eventos, refletindo: O que aconteceu? Quando? 
Quais foram os motivos para que acontecesse? O que apren-
di?

2. Identifique oportunidades e pontos de melhoria
Agora que você visualizou todos os acontecimentos do ano 
que passou, identifique as oportunidades para o próximo ano 

e anote os pontos 
onde pode melho-
rar.
Saber quais são os 
comportamentos e 
pensamentos que 
podem nos levar 
a auto-sabotagem 
é essencial. Por 
exemplo, se você 
é uma pessoa que 
tem dificuldades 
em lidar com a dis-
ciplina e possui for-
te tendência para a 

procrastinação, terá que trabalhar com mais comprometimen-
to para não perder o foco. Essa “virada de chave” serve para 
eliminar as influências negativas que você mesmo pode criar.

Na próxima edição, confira:
“Como fazer o planejamento pessoal”

Fonte: Blog CarreiraX
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O sonho de cursar uma universidade 
de graça pode se tornar real!

Quando pensamos em acesso à educação, temos como 
grandes balizadoras as Políticas Afirmativas, um conjunto de 
medidas que visam a eliminar desigualdades e segregações, 
fazendo com que, na sociedade, não haja a divisão entre gru-
pos elitizados e grupos marginalizados em razão de aspectos 
relacionados a etnia, raça, religião, gênero ou classe. 
Mais especificamente, em 1998, o Ministério da Educação 
(MEC) criou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a 
fim de avaliar o desempenho dos estudantes que frequentam 
o ensino médio. No ano seguinte, o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) veio para oferecer financiamento estudantil 
a alunos de graduação.
O Enem passou por uma série de ajustes até 2005, quando 
foram incluídos critérios para seleção de bolsas no Programa 
Universidade para Todos (ProUni). Esse programa oferece 
bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições de en-
sino privadas, levando em consideração a renda familiar e o 
desempenho escolar do estudante.
Posteriormente, em 2010, foi criado o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), uma plataforma on-line que apresenta ao 
estudante ofertas de vagas nas instituições de ensino públi-
cas.
Como acessar os Programas
O primeiro passo para ingressar nos programas governamen-
tais para fazer um curso superior é inscrever-se no Enem. 
É importante ressaltar que qualquer brasileiro ou brasileira, 
indiferentemente de sua idade, pode prestar o exame e con-
correr a uma vaga seja nas instituições de ensino Públicas 
com Sisu ou Privadas pelo ProUni. 
As inscrições acontecem todos os anos, entre os meses de 
abril e maio. Em novembro, ocorre o exame. 
O segundo passo é acompanhar, a partir do início do mês 
de dezembro, a divulgação do resultado. O candidato deve 
acessar, diuturnamente, o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem)  para verificar se suas notas alcançaram ou ultrapas-
saram a média estipulada pelo exame. 
O passo seguinte é pesquisar no Sisu e Prouni as institui-
ções e os cursos que oferecem bolsas de estudo no curso 
desejado. É possível optar por até duas instituições, cursos 
e turnos. Considera-se válida a última inscrição confirmada. 
Após a aprovação, o bolsista integral tem isenção imediata 
de todas as mensalidades e taxas aplicadas. Há instituições 
que oferecem auxílios para transporte, moradia, livros e

Como você se vê quando olha para o futuro? Sonha em cursar uma universidade, porém percebe que falta tempo e dinheiro 
para conquistar uma vaga no ensino superior? 

Bem, as Políticas Públicas voltadas à educação estão aí para transformar seu sonho em realidade.

alimentação, bem como auxílio financeiro. Vale a pena pes-
quisar, na instituição escolhida, quais são benefícios ofereci-
dos aos ingressantes pelo ProUni.
É importante sempre acompanhar tanto o Sisu como o Prou-
ni, pois caso a convocação não ocorra na primeira chamada, 
é possível retornar e se reinscrever, indicando o mesmo cur-
so inicial, ou outro, e assim sucessivamente, até o final de 
todas as vagas disponibilizadas pela instituição.
A nota de corte é outro aspecto a observar, pois ela se mo-
difica de acordo com a quantidade de inscritos. O cálculo da 
nota de corte (menor nota) é feito com base no número de 
bolsas disponibilizadas pela instituição e no total de candida-
tos inscritos para cada curso individualmente. Dessa forma, 
a nota de corte, inicialmente, serve apenas como referência, 
não como garantia de vaga.
Regras dos programas
- Financiamento Estudantil (FIES): tem por objetivo finan-
ciar curso superior a estudantes que tenham dificuldade de 
arcar com as mensalidades. Há várias modalidades de finan-
ciamento e critérios de seleção dependendo de cada contra-
to.  O pagamento do financiamento começa após a conclu-
são do curso. A taxa de juros é variável se mantendo sempre 
abaixo das taxas praticadas pelo mercado.
No caso de alguns cursos, como licenciaturas, pedagogia 
ou normal superior e medicina, a quitação do financiamen-
to pode ocorrer por meio da prestação de trabalho na rede 
pública. 
- Programa Universidade Para Todos (ProUni): tem por ob-
jetivo oferecer bolsas de estudo integrais (100%) e parciais 
(50%) em instituições de ensino superior particulares.   Os 
critérios para obter bolsa integral é ter renda bruta familiar 
mensal de, no máximo, um salário-mínimo e meio por pes-
soa; no caso de bolsa parcial, a renda bruta familiar mensal 
deve ser, no máximo, de três salários-mínimos por pessoa.  
As inscrições para esse programa abrem logo após a divul-
gação do resultado das provas. Para participar, é preciso ter 
realizado o Enem e obtido, no mínimo, 450 pontos na prova 
e não tirado nota zero na prova de redação. Além disso, é 
preciso satisfazer um dos seguintes requisitos:

• ter cursado todo o ensino médio em escola pública;
• ter cursado todo ou parte do ensino médio em escola 

privada com bolsa integral;
• ser portador de deficiência física;
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• ser professor da rede pública de ensino básico e estar 
concorrendo a cursos de pedagogia, normal, superior ou 
licenciaturas (nesse caso, a renda familiar não importa).

Dicas: 
O benefício concedido pelo Prouni dura até a finalização do 
curso, ou seja, se o aluno não se adaptar ao curso escolhido 
inicialmente, pode fazer nova escolha quantas vezes enten-
der ser necessário, desde que não conclua o curso.
O aluno matriculado como pagante regular, em qualquer ano 
ou curso superior, também pode participar dos programas. 
Sendo aprovado e chamado pela instituição de ensino, a 
isenção é imediata, isto é, poderá concluir seus estudos com 
a bolsa obtida.
Sempre tenha em mente que, “não há desculpa para não se-
guir os sonhos. É preciso focar naquilo que se quer. Não é 
uma questão de inteligência e sim de persistência. A educa-
ção mudou a minha vida e pode mudar a de qualquer pessoa” 
(Cícero Pereira Batista, ex-catador de lixo, hoje médico).

Para mais informações, acesse:
 » Enem: https://bit.ly/3vjk6cZ 
 » Fies:  https://sisfiesportal.mec.gov.br/
 » Prouni:  http://prouniportal.mec.gov.br/
 » Sisu: https://sisu.mec.gov.br/#/

Matéria enviada por: Gil Emerson Lima – Consórcio LP-Hab

Fonte: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/09/com-livros-achados-no-lixo-mora-
dor-do-df-aprende-ler-e-se-torna-medico.html).

Quando tomar terceira dose ou reforço 
da vacina da COVID-19?

“Terceira dose” e “dose de reforço” são dois termos que têm 
sido utilizados para descrever uma nova dose da vacina con-
tra a COVID-19. Embora possam parecer semelhantes, os 
dois termos têm significados diferentes:
Terceira dose: significa que para atingir o nível de proteção 
necessário, a vacina precisa ser administrada em 3 doses 
iniciais iguais;
Dose de reforço: significa que, depois de receber todas as 
doses iniciais da vacina, a pessoa recebe outra dose diferen-
te para reforçar a imunidade. Esta dose pode conter amos-
tras das variantes mais recentes do vírus, servindo também 
como uma “atualização” da resposta imunitária.
No Brasil, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da 
dose de reforço de uma das vacinas da Pfizer, AstraZeneca 
ou Janssen, a partir de setembro, em idosos com mais de 
60 anos, pessoas com o sistema imunológico enfraquecido e 
profissionais de saúde.
Principais diferenças entre “dose de reforço” e “terceira 
dose”
Terceira dose:

 » Indicada para pessoas imunocomprometidas;
 » Tem como objetivo garantir uma boa imunidade inicial;
 » Geralmente é administrada alguns dias após a dose an-

terior;
 » A terceira dose é dada com a mesma vacina das doses 

anteriores.

Dose de Reforço:
 » Indicada principalmente para idosos;
 » Normalmente é administrada alguns meses após a dose 

anterior;
 » A dose de reforço é diferente das doses anteriores e 

pode conter novas variantes do vírus;
 » A dose de reforço é diferente das doses anteriores e 

pode conter novas variantes do vírus.
Quando tomar 
A dose de reforço deve ser administrada da seguinte forma:

 » Em pessoas imunossuprimidas: mais de 28 dias após 
a última dose da vacinação inicial contra a COVID-19;

 » Em idosos com mais de 60 anos: após 6 meses da ad-
ministração da última dose da vacinação inicial;

 » Profissionais de saúde: 6 meses depois de completar o 
esquema vacinal inicial.

Fonte: https://www.tuasaude.com/terceira-dose-vacina-covid/
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Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas 
e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% 
dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura, 
por isso, os exames preventivos são de extrema importância. 
Na fase avançada, os sintomas são:

 » dor óssea;
 » dores ao urinar;
 » vontade de urinar com frequência;
 » presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo 

de câncer;
• obesidade.

Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o 
diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, ho-
mens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos 
sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar so-
bre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar 
alterações da glândula, como endurecimento e presença de 
nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antíge-
no prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com
câncer de próstata são diagnosticados somente pela altera-
ção no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Novembro Azul
Novembro Azul é uma campanha de prevenção ao câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, e a causa de morte 
de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devi-
do ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). 

se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, 
que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas 
pelo ultrassom transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de 
vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento 
da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de 
baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual 
periodicamente se faz um monitoramento da evolução da do-
ença intervindo se houver progressão da mesma.

Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo 
de serem iniciadas, seja um homem consciente 

na luta contra o câncer de próstata!

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/novembro-azul-mes-mundial-de-combate-ao-cancer-de-
-prostata/

Os meses mudam e as cores também,                      mas os cuidados com a saúde continuam!

10 DE NOVEMBRO - 15H30
Palestra Outubro Rosa e Novembro Azul

A sua participação será revertida em doações para a Ong GAPC (Grupo de apoio a pessoas com câncer), 
entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar os portadores de câncer e suas famílias.

A LBR doará R$ 10,00 por cada participante.

Todos juntos podemos apoiar essa causa, 
promover a conscientização quanto aos cuidados com a saúde e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Acesse o site: lbreng.com.br, clique no convite do evento e 
inscreva-se até 09/11
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Seção Sustentabilidade

Espelho, espelho meu: 
que consumidor sou eu?

É hora de encarar o espelho da sustentabilidade. Convida-
mos você a olhar para dentro, refletir sobre seus hábitos e 
identificar qual o seu perfil de consumidor. Assim, fica muito 
mais fácil conhecer seus “pontos fracos” (sim, todos nós te-
mos), entender o impacto de suas práticas cotidianas e saber 
onde e como é possível melhorar.
Sabemos que mudar comportamentos pode ser um tanto 
complexo. Justamente por isso o Akatu existe: para orientar 
você nessa jornada. E ela começa com o Teste do Consumo 
Consciente, que analisa comportamentos e valores para ava-
liar o seu grau de consciência ao consumir algo - de água e 
energia elétrica em casa, passando pela maneira como você 
se desloca até o planeja-
mento das compras.
“Conhecer seu nível de 
consciência é um passo 
essencial para a mudan-
ça de comportamento em 
favor do consumo cons-
ciente e de estilos de vida 
mais sustentáveis”, enfa-
tiza Helio Mattar, diretor-
-presidente do Akatu. 
Qual é o seu perfil?
A sociedade brasileira 
ainda tem muito a evoluir 
rumo ao consumo cons-
ciente. De acordo com a 
Pesquisa Akatu 2018, somente 4% dos brasileiros podem ser 
classificados como consumidores conscientes, aqueles com 
comportamento ativo, que de fato praticam os 5Rs da Sus-
tentabilidade e que tomam suas decisões de consumo base-
ado no que é melhor para o coletivo e para o meio ambiente.
Mas, calma. Os brasileiros estão, sim, cada vez mais inte-
ressados em sustentabilidade, o que é um ótimo indicativo 
de que também estão dispostos a ampliar suas práticas de 
consumo consciente. Na Pesquisa Vida Saudável e Susten-
tável 2020, promovida por Akatu e GlobeScan, 41% dos en-
trevistados concordaram totalmente com a frase “Eu quero 
reduzir muito o impacto que eu tenho no meio ambiente” e 
68% disseram ser uma prioridade “viver de uma maneira que 
seja boa para você, boa para outras pessoas e boa para o 
meio ambiente.” 
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Descubra qual o seu perfil de consumidor e como evoluir nessa jornada - afinal, sempre dá para adotar 
alguma prática mais sustentável.

Confira os quatro perfis de consumidor na escala de 
consciência do Akatu:
Consumidor indiferente: Ainda não leva em conta que evi-
tar desperdícios traz benefícios diretos para si mesmo e para 
o seu bolso nem compreende os impactos de seus hábitos 
de consumo para o meio ambiente. Representa 38% da po-
pulação brasileira.
Consumidor iniciante: Pratica o consumo consciente pen-
sando em soluções para evitar desperdícios e economizar fi-
nanceiramente, como desligar a luz ao sair de um cômodo ou 
fechar a torneira ao escovar os dentes, pois já compreende 
que seus atos de consumo geram impactos para si próprio e 

para seu bolso. Também 
é 38% da população bra-
sileira.
Consumidor engajado: 
Percebe que o consumo 
consciente é mais que 
uma maneira de economi-
zar - reconhece que seus 
hábitos de consumo ge-
ram consequências para 
si e para seu bolso, mas 
também para a sociedade 
e para o meio ambiente. 
Representa 20% da po-
pulação brasileira.
Consumidor conscien-

te: Tem comportamentos ativos, para além de práticas em 
casa, no trabalho e no lazer. Faz escolhas sabendo que as 
consequências de seus atos de consumo afetam não só a 
si próprio, mas também a sociedade, o meio ambiente e as 
futuras gerações, além de entender que influencia pessoas 
ao seu redor. Abrange 4% da população brasileira.
Agora que você já conhece os diferentes perfis de con-
sumidor, está na hora de saber em qual você se encai-
xa. Preparado? Faça o Teste do Consumo Consciente já, 
acesse: tcc.akatu.org.br
Mas lembre-se: ninguém é um consumidor 100% consciente. 
Há sempre aspectos do nosso estilo de vida em que pode-
mos evoluir. 

Fonte: https://akatu.org.br/espelho-espelho-meu-que-consumidor-sou-eu/
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Exposição: Space Adventure

 www.lbreng.com.br

Uma exposição inédita com centenas de itens originais da NASA

A Space Adventure trata-
-se de uma experiência 
imersiva para os apaixo-
nados pelo espaço. A ex-
posição inédita irá exibir, 
pela primeira vez fora dos 
Estados Unidos, uma das 
maiores coleções de arte-
fatos originais da NASA, 
referentes aos Projetos 
MERCURY, GEMINI e 
APOLLO, responsáveis 
pela ida do Homem à Lua.

Serão itens originais, réplicas, histórias, interatividade, muito 
conhecimento e diversão com a história do homem pisan-
do na lua: protótipos de foguetes, traje oficial utilizado pela 
NASA, cápsulas espaciais originais, sonda espacial e muito 
mais, tudo dentro de um cenário onde a imersão faz parte da 
experiência. 

Tudo isso em uma tenda climatizada de mais de 2.600m2, 
localizada no estacionamento do Shopping Eldorado (Av. Re-
bouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo – SP) até 25 de Dezem-
bro de 2021.
Valores
Público Geral: 

• Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h: R$ 50,00 (intei-
ra) e R$ 25,00 (meia-entrada)

• Segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, sábado e domin-
go: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada)

Clientes Santander: 
• 50% desconto no valor do ingresso Inteiro de segunda a 

sexta-feira, das 10h às 17h
• 35% desconto no valor do ingresso Inteiro de segunda a 

sexta-feira, das 17h às 21h, sábado e domingo

Ingressos à venda em: 
www.spaceadventure.com.br

Peça de teatro: Bárbara
Marisa Orth estrela “Bárbara”,  primeiro espetáculo solo de sua carreira, livremente inspirado no livro “A Saideira”, 

de Bárbara Gancia.
A peça é inspirada na celebradíssima autobiografia em que 
a escritora e jornalista Bárbara Gancia expõe de peito aberto 
um tema de sua vida, que é tabu até hoje para muitos: a luta 
contra o alcoolismo. 
A estreia nacional foi no palco do Teatro FAAP, em São Paulo, 
no dia 22 de outubro, com sessões às sextas e aos sábados 
(às 21h) e domingos (às 18h), em curta temporada somente 
até 12 de dezembro. 
Como nada é por acaso no Teatro, “Bárbara” surge exata-
mente às vésperas da celebração de 40 anos da vitoriosa 
carreira de Marisa Orth. Uma das atrizes mais versáteis de 
sua geração, com imensa contribuição na TV, Teatro Musical, 
Cinema e Música, “Bárbara vai ser um exercício para mim de 
multitarefas, eu como atriz posso estar me exercitando, em 
tantas frequências: tem bastante humor, tem papo reto com a 
plateia, tem um trabalho de composição corporal, explorando 
coisas que eu sempre desejei fazer e mesmo assim é uma 
peça simples, é uma peça de ‘contação’ de uma história que 

a gente achou relevante, 
emocionante e que nos 
inspirou a criar uma ou-
tra história. Estou muito 
entusiasmada”, reflete.
Teatro FAAP:  Rua Ala-
goas, 903 - Higienópolis, 
São Paulo - SP
Valores:
Plateia 2: (promocional) 
R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada)
Plateia: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia-entrada)
Mezanino: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada)
Clientes Seguros Unimed têm 50% de desconto.

Ingressos à venda em: 
https://teatrofaap.showare.com.br/
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Seção Datas Comemorativas
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Dia Mundial da Gentileza
13 DE NOVEMBRO

A gentileza é o jeito mais bonito 
de ser sol no dia nublado de 

alguém.

Faça da gentileza um hábito!

Dia da Consciência Negra 
20 DE NOVEMBRO

Lembrar a resistência do 
povo negro para avançar na 
luta por uma sociedade livre 

de toda opressão.

“A ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes 
cotidianas. É uma luta de todas e todos” 

(Djamila Ribeiro)
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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

Dia da Consciência Negra 
20 DE NOVEMBRO

15° Campanha de Natal
O que pode parecer pequeno para você, para o outro é um grande gesto, por 
isso, é tão importante que tenhamos empatia pelo próximo e sejamos solidários.

Neste ano, a 15° Campanha de Natal da LBR será destinada a ajudar a institui-
ção Fic Feliz - Fraternidade Irmã Clara, local onde abrigam 45 pessoas entre 
crianças, adolescente e adultos, diagnosticados com Paralisia Cerebral em seus 

mais diversos graus. 

Além de abrigo, a instituição oferece tratamento, reabilitação e inclusão social 
de seus acolhidos, com atendimento técnico / profissional em fisiatria, fisioterapia 

(hidroterapia, motora e respiratória), terapia ocupacional, fonoaudiologia, 
pedagogia e musicoterapia.

As doações serão arrecadadas 
até 30 de novembro e a verba 

revertida em itens de necessidade 
para a instituição e kits 

individuais para os acolhidos.
Os responsáveis serão os membros da 

CIPA: Jhosely-RH e Fabio-SSMA.

Conheça a instituição: 
@ficfeliz

http://ficfeliz.org.br/

Doar faz bem...
e não só a quem
recebe 


