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Que a passagem deste ano renove e 
revigore em todos nós a esperança de 
saúde, prosperidade, bem-estar e 
felicidade.

Agradecemos a todos pela contribuição, 
esforço e dedicação neste ano que se 
encerra.

Esperamos que em 2022 possamos nos 
manter unidos com respeito, 
determinação, lealdade e transparência.

Desejamos a todos um Feliz Natal e Ano Novo!



dificuldades, com convicção por dias melhores.
Na chegada de 2022, a gratidão se faz presente por tudo 
que foi vencido e na confiança que temos de saber que po-
deremos caminhar com segurança, envolvidos por vibrações 
positivas e pela experiência que tivemos ao trabalhar juntos 
e em sintonia.
Uma reflexão se faz necessária: normalmente, quando ocor-
rem mudanças, o resultado só será alcançado e será sempre 
positivo, se ficarmos atentos para não permitir que aquele 
sentimento de “estrela” que existe dentro de todos nós se 
sobressaia, querendo “brilhar” sozinho e com esta atitude 
possa vir a turvar ou mesmo, tentar enfraquecer a riqueza 
que foi descoberta, neste nosso momento e pela qual todos 
nós devemos zelar.
Depois desse período em que descobrimos nas adversidades 
que dependemos uns dos outros, saber que o compromisso 
da execução das ações será sempre de todos nós, enfrenta-
remos juntos a caminhada de 2022 e poderemos chegar ao 
final deste ano, agradecer e comemorar mais lições apren-
didas e frutos conquistados e lembrar principalmente que a 
vida é nosso maior presente.

Capa

“Olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança.” 
(Papa Francisco)

Na edição do Jornal da LBR de Dezembro de 2020, fizemos 
uma análise da situação global frente a pandemia, sem vaci-
na, dos hábitos que foram criados, como uso de máscaras, 
distanciamento social, álcool gel, entre outros cuidados.
Em 2021 a vacina chegou, trazendo esperanças a saúde 
de todos, mas ainda há muito a ser feito, pois a questão 
COVID-19 e suas cepas, estão por aí, sem ainda termos uma 
previsão garantida de quando e se tudo será efetivamen-
te eliminado ou pelo menos controlado, não só aqui, mas, 
também dentro de um cenário mundial nada promissor, que 
acaba exigindo de nossas famílias mais dificuldades a serem 
superadas.
Final de Ano, festas, começo de ano, carnaval, dentro destes 
cenários só podemos torcer para que não haja um retrocesso.
Mas dentro deste universo, temos que nos voltar para o nos-
so espaço, que faz parte do todo e dentro dele buscar atuar 
da melhor forma possível, assim estaremos dando a nossa 
contribuição na busca de um mundo melhor.
Na despedida de 2021 um cenário de pandemia me-
nor, mas que ainda persiste. Lembramos que, na nos-
sa casa LBR, superamos mais um ano de inseguranças e 
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A gratidão é a semente da esperança

Verdades do Tempo

“É preciso ofertar
O amor mais sincero
O sorriso mais puro
E o olhar mais fraterno

O mundo precisa
Saber a verdade
Passado não volta
Futuro não temos
E o hoje não acabou

Por isso ame mais, abrace mais
Pois não sabemos quanto tempo 
temos pra respirar
Fale mais, ouça mais
Vale a pena lembrar que a vida 
é curta demais”

(Thiago Brado)
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Seção Desenvolvimento

Como fazer um planejamento pessoal 
para o próximo ano?

Após fazer o balanço geral do ano que passou e refletir sobre 
os pontos de melhoria, chegou a hora de colocar a mão na 
massa.
Alguns fatores devem ser levados em consideração na hora 
de começar a montar seu planejamento:

1. Liste seus sonhos
A compra de uma casa, trocar o carro, ter mais tempo com 
a família, emagrecer, terminar um curso, fazer a viagem dos 
sonhos, ler mais livros ou controlar a ansiedade.
Escreva tudo que gostaria de realizar, mesmo que pareça um 
sonho impossível para o momento. Agora é hora de fazer um 
“brainstorm” e colocar todas as ideias que forem surgindo.

2. Organize as ideias e trace suas metas
Agora que já listou tudo o que queria, chegou a hora de filtrar 
e focar naquilo que realmente seria uma prioridade. Leve em 
consideração 5 aspectos na hora de traçar suas metas por 
meio  da metodologia SMART.
S (Específico): Sua meta deve ser bem específica. Destaque 
o que deseja alcançar com ela e como ela será alcançada.
M (Mensurável): Se não pode medir, então não tem como 
gerenciar. Sua meta deve ser mensurável e deve estar ali-
nhada com o resultado esperado, o tempo que será necessá-
rio para alcançá-la e se será possível saber quando ela será 
cumprida.
A (Atingível): Seja realista. Trace metas 
possíveis de serem cumpridas dentro 
da sua realidade de vida. Sonhe com os 
pés no chão e trabalhe com os recursos 
que você possui.
R (Relevante): Para que seus objetivos 
sejam relevantes, eles precisam estar 
de acordo com seu propósito de vida. A 
meta deve impactar de forma positiva a 
sua vida e das pessoas ao seu redor.
T (Temporal): Uma meta que não tem 
prazo, dificilmente será cumprida. Pra-
zos ajudam a transformar a procrastina-
ção em ação! Crie um senso de urgên-
cia e defina datas para cada meta.

Último mês do ano e em continuação a matéria da edição anterior, confira: “Como fazer o planejamento pessoal?

3. Finalize seu planejamento
Assim como nas empresas, o planejamento pessoal pode ser 
feito com a ferramenta PDCA – Plan, DO, Check, Adjust (pla-
nejar, executar, avaliar e ajustar).
Agora que você já conseguiu planejar as metas usando a téc-
nica “SMART”, chegou o momento de criar mais 3 colunas 
no seu caderno com os prazos para execução, avaliação dos 
resultados e ajustes (que podem ser necessários ao longo 
do ano).
Coloque seu plano pessoal em um lugar visível, onde poderá 
consultar com frequência, e lembre-se também de ser grato 
por cada aprendizado e por cada etapa que for cumprida com 
êxito.

Por que fazer um planejamento pessoal anual?
Após ler todas essas dicas você ainda se pergunta quais as 
vantagens de criar um planejamento anual? Além do planeja-
mento servir como um guia para a tomada de decisão ao lon-
go do ano, ele serve como “ponte” para integrar as diferentes 
áreas de nossas vidas e fortalecer quem somos.
Ao pensar no seu próximo ano de forma estratégica, você se 
motiva a alcançar os objetivos propostos e trabalha também 
suas prioridades, tornando-se um protagonista da sua própria 
história.

Fnte: Blog CarreiraX



    Jornal da LBR                                                                                                                                                    Página 03

 www.lbreng.com.br

Seção Corporativa

No dia 10 de Novembro, a CIPA promoveu uma palestra online com o tema Outubro Rosa e Novembro Azul, onde foram abor-
dados a saúde da mulher e do homem para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, 
promover a conscientização quanto ao controle dessas doenças e a importância de hábitos saudáveis.
Participaram os colaboradores do Escritório Central, Contratos e Consórcios. 
Confira a seguir, algumas equipes que vestiram a causa:

Palestra Outubro Rosa e Novembro Azul

Como divulgado, revertemos as participações 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. 

CIPA – Gestão 2021/2022Agradecemos a todos pela participação, até a próxima!

Consórcio LP-Hab (São Paulo)
Consórcio LP-Hab (São Vicente)

Escritório Central (RH)

Escritório Central (Administrativo)

Escritório Central (Apoio a Contratos e a Diretoria)

Consórcio LH Sudeste

Juntos 
nesta causa!

Tivemos a participação de 60 colaboradores. Sendo assim, a doação totalizou R$ 600,00 que foram convertidos na compra 
de itens no próprio site da instituição:

• 09 pacotes de fraldas geriátricas
• 05 latas de suplemento alimentar
• 02 kits de suplemento enteral

Aqueles que tiverem interesse em realizar uma contribuição pessoal, podem acessar o site: 
https://www.gapc.org.br/shop
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O que é o HIV?
HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. É o 
vírus que pode levar à síndrome da imunodeficiência adquiri-
da (AIDS). Ao contrário de outros vírus, o corpo humano não 
consegue se livrar do HIV. Isso significa que uma vez que 
você contrai o HIV, você viverá com o vírus para sempre.
Atualmente, não existe uma cura efetiva e segura, mas os 
cientistas estão trabalhando intensamente em busca de re-
sultados e permanecem esperançosos. Enquanto isso não 
acontece, com cuidados médicos apropriados, o HIV pode 
ser controlado. O tratamento para o HIV é frequentemente 
denominado terapia antirretroviral ou ART e pode prolongar 
expressivamente as vidas de muitas pessoas infectadas pelo 
HIV e diminuir as chances de transmissão. Antes da introdu-
ção da ART na metade dos anos 90, pessoas com HIV pro-
grediam para a AIDS em apenas alguns anos. Hoje em dia, 
alguém diagnosticado com HIV e tratado antes do avanço da 
doença pode ter uma expectativa de vida quase igual a de 
uma pessoa não infectada.

Como posso saber se estou infectado pelo HIV?
A única forma de saber se você está infectado com HIV é por 
meio do teste.
Você não pode confiar nos sintomas para saber se você tem 
HIV. Muitas pessoas que estão infectadas não têm nenhum 
sintoma durante 10 anos ou mais, porém algumas pessoas 
que estão infectadas relatam ter sintomas semelhantes aos 
da gripe de 2 a 4 semanas após a exposição. Os sintomas 
podem ser:

• Febre
• Aumento dos gânglios linfáticos
• Garganta inflamada
• Erupção cutânea / assadura

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Dezembro Vermelho

O Dezembro Vermelho possui a proposta de sensibilizar a população quanto a importância do acesso à informação adequa-
da sobre HIV, evolução dos métodos de prevenção e tratamento, além de combater o preconceito e o estigma em torno da 
doença.
HIV é um vírus que se espalha através de fluídos corporais e afeta células específicas do sistema imunológico, conhecidas 
como células CD4, ou células T.
Sem o tratamento antirretroviral, o HIV afeta e destrói essas células específicas do sistema imunológico e torna o organismo 
incapaz de lutar contra infecções e doenças. Quando isso acontece, a infecção por HIV leva à AIDS.

Estes sintomas podem durar alguns dias ou várias semanas. 
No entanto, você não deve supor que tem HIV apenas se 
tiver algum destes sintomas., pois cada um deles pode ser 
causado por outras doenças. Mais uma vez, a única maneira 
de determinar se você está infectado é fazendo o teste de 
HIV. Para obter informações sobre onde encontrar um teste 
de HIV, consulte o site do Departamento de DST, Aids e He-
patites Virais do Ministério da Saúde (http://www.aids.gov.br/
pt-br/acesso_a_informacao/servicos-de-saude)

Existe cura para o HIV?
Até o momento, não há previsões para uma cura. A terapia 
antirretroviral (ART), no entanto, pode prolongar significativa-
mente a vida de muitas pessoas infectadas pelo HIV e dimi-
nuir as chances de transmissão da doença. É importante que 
as pessoas façam o teste de HIV e saibam desde cedo que 
estão infectadas para que os cuidados médicos e o tratamen-
to tenham maior efeito.

Se você testar positivo para o HIV, consulte o seu médico 
o quanto antes para iniciar o tratamento. Mas lembre-se: 
prevenção é o melhor remédio, por isso sempre utilize 
preservativo em todas as relações sexuais e não compar-
tilhe agulhas ou objetos cortantes/perfurantes.

Fonte: https://unaids.org.br/informacoes-basicas/
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Fatores de atenção
A exposição solar excessiva, sem proteção, pode provocar 
alterações celulares, levando ao desenvolvimento de câncer 
de pele. Pessoas que se expõe muito ao sol e que tem histó-
rico de câncer de pele na família, pessoas com a pele clara, 
com pintas ou manchas e idosos estão mais propensos a de-
senvolver a doença. 
Como se prevenir
Procurar evitar a exposição excessiva à radiação solar, com-
posta pelos raios UVB (responsável pela queimadura aver-
melhada da pele) e UVA (ultravioleta), principalmente entre 
10h e 16h, é uma das recomendações. A radiação UVA pe-
netra profundamente na pele e é a principal responsável pelo 
câncer da pele. Sua intensidade varia pouco ao longo do dia, 
sendo intensa não somente em dias de sol, mas também com 
o céu nublado, por isso é fundamental utilizar protetor solar 
diariamente. Quem tem tatuagem deve redobrar os cuidados, 
pois as tintas escuras usadas nas imagens podem encobrir 
possíveis lesões precursoras do câncer de pele. O melano-
ma, por exemplo, possui uma alteração celular com muito 
pigmento, assim como as tatuagens, dificultando a análise da 
estrutura celular durante os exames patológicos.
Como se prevenir
Procurar evitar a exposição excessiva à radiação solar, com-
posta pelos raios UVB (responsável pela queimadura aver-
melhada da pele) e UVA (ultravioleta), principalmente entre 
10h e 16h, é uma das recomendações. A radiação UVA pe-
netra profundamente na pele e é a principal responsável pelo 
câncer da pele. Sua intensidade varia pouco ao longo do dia, 
sendo intensa não somente em dias de sol, mas também com 
o céu nublado, por isso é fundamental utilizar protetor solar

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Dezembro Laranja

Neste verão, vamos conjugar prevenção ao coronavírus com cuidados para reduzir as chances de casos de câncer de pele? 
Esta é a proposta da campanha do Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em 2021.
Nos alertas, a SBD deixa claro que o atual momento pede que junto com o uso do álcool gel, máscara e distanciamento, os 
brasileiros cultivem as práticas de fotoproteção. Com a queda nos indicadores de morbidade e de mortalidade relacionados 
à covid-19, estima-se que neste verão as praias e os espaços abertos voltarão a ser ocupados com muito mais intensidade.
No entanto, a retomada da normalidade não deve ser feita sem atenção às recomendações das autoridades sanitárias, ainda 
atentas à possibilidade de aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus. Além desse cuidado, afirmam, a população 
deve agregar à sua rotina as medidas de prevenção contra o câncer de pele.
Assim, como afirma a mensagem central da campanha do Dezembro Laranja 2021: “Adicione mais fator de proteção ao 
seu verão”!
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diariamente. Quem tem tatuagem deve redobrar os cuidados, 
pois as tintas escuras usadas nas imagens podem encobrir 
possíveis lesões precursoras do câncer de pele. O melano-
ma, por exemplo, possui uma alteração celular com muito 
pigmento, assim como as tatuagens, dificultando a análise da 
estrutura celular durante os exames patológicos.

Adotar medidas simples de proteção como o uso de filtro so-
lar, boné, chapéu, além do cuidado com o excesso de ex-
posição solar, não excluí a importância do acompanhamento 
anual e periódico com um dermatologista.  “A consulta com 
um dermatologista é essencial para o monitoramento de 
manchas, pintas e sinais que podem identificar o câncer de 
pele. Existem regiões do corpo em que a pessoa sozinha não 
consegue visualizar”, alerta o especialista.

Fontes: https://www.sbd.org.br/dezembroLaranja

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/dezembro-laranja-mes-de-cons-

cientizacao-sobre-o-cancer-de-pele/

DEZEMBRO

Laranja
Não saia de casa sem se 

proteger do sol!
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Seção Segurança no Trânsito

Consumo consciente é a chave para 
um Natal sustentável

Não deixe que as compras de final de ano afetem seu bolso 
e, também, causem danos ao meio ambiente.
Vamos falar sobre consumo consciente e sustentável? No 
Brasil, 30% de todo o lixo gerado são embalagens, de acordo 
com o Instituto Akatu. Dá para imaginar o que acontece nas 
festas de final de ano, quando temos uma lista imensa de 
presentes para a família, os amigos e o pessoal do trabalho.
Como ter um natal sustentável, reduzir as compras e 
viver realmente o espírito natalino sem contribuir para 
o consumo excessivo que gera ainda mais poluição? 
Como manter um consumo consciente no Natal e contri-
buir para a sustentabilidade?
Otimize as compras para uma economia 
sustentável. Dar “só uma lembrancinha” 
para poder atender a demanda de tantos 
presentes está fora de moda no cenário 
de mudança climática em que vivemos. A 
poluição gerada pela produção dos bens – 
incluindo presentes, muitas vezes, sem im-
portância – impacta diretamente no nosso 
planeta. Em tempos de isolamento na pan-
demia do coronavírus, que tal organizar um amigo secreto 
online com amigos ou a família? Isso é consumo consciente 
e sustentável: reduz o número de presentes e ainda é uma 
oportunidade de rever quem você ama, mesmo à distância.
Fique de olho na embalagem e passe um natal sustentá-
vel. 
Escolha embalagens e caixas para seus presentes que se-
jam realmente recicláveis ou que possam ser usadas depois,
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para outros fins. Assim, você pode engajar toda a família para 
atitudes mais sustentáveis.
Separe o que não use e doe. 
Quer dica mais sustentável do que essa? Quando entram 
novos itens em casa, é hora de avaliar o que você já tem, o 
que não usa mais e separar para doação o que está em boas 
condições. É uma forma de ganhar espaço nos armários e 
fazer o bem. Afinal, sustentabilidade, consumo consciente e 
responsabilidade social têm tudo a ver!
Educar as novas gerações para o futuro. 
As crianças são as que mais ganham presentes no Natal e 

isso gera uma cultura de consumo em ex-
cesso desde cedo – além de ainda muito 
mais lixo e poluição. Então, falar em con-
sumo consciente impacta diretamente no 
planeta que desejamos para nossos filhos:
• Ensine as crianças a doarem um 
brinquedo sempre que ganharem um novo. 
Ensine o conceito de consumo consciente e 
sustentabilidade.
• Faça presentes artesanais com as 

crianças e ensine sobre economia sustentável.
• Combine com avós e padrinhos um único (e incrível) 

presente de Natal, ao invés de vários presentes me-
nores.

• Oriente sobre como destinar as embalagens dos pre-
sentes para reciclagem.

Fonte: https://www.sodexobeneficios.com.br/qualidade-de-vida/noticias/consumo-conscien-
te-e-a-chave-para-um-natal-sustentavel.htm

Seção Sustentabilidade

Não insista em 
trafegar nesse mo-
mento e enquanto 
estiver buscando 
um local seguro, 
procure rotas al-
ternativas evitando 
congestionamen-
tos, pois o nível da água pode subir repentinamente.
São problemas sérios e grandes danos podem ser causados 
com as fortes chuvas desse período, por isso, fique atento.

Fonte: CONDU - Treinamento Especializado em Segurança no Trânsito

Chuvas de Verão
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Nesse período, áreas de instabilidade ganham mais força 
com chuvas fortes em todas as regiões e previsão de tempo-
rais com ventos fortes, raios e granizos.
Por isso, planeje seu percurso para evitar trafegar em locais 
que ofereçam riscos no final da tarde, que é o momento onde 
as fortes chuvas de verão se apresentam. Caso não seja 
possível, fique atento: se você perceber que uma forte chu-
va está se aproximando, busque um abrigo seguro, mas não 
estacione ou permaneça próximo de grandes árvores que em 
campo aberto atraem raios, e nas grandes cidades ocorrem 
quedas.
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Seção Informação
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Dia Internacional do Voluntariado
Do assistencialismo à vontade de mudar a sociedade: o voluntariado como ferramenta de transformação pessoal e social

O trabalho voluntário no Brasil teve início no século XVI, 
quando organizações religiosas, prioritariamente católicas, 
introduziram esse tipo de trabalho em instituições ligadas à 
saúde, seguindo o modelo de Portugal como as Santas Ca-
sas. Por muitas décadas, teve suas bases fundamentalmente 
no trabalho feminino, em que as mulheres eram conhecidas 
como “damas caridosas”.
No século XX, principalmente a partir da década de 1930, 
o Estado passou a desenvolver políticas públicas ligadas à 
assistência social. Em 1935, foi promulgada a Lei de Decla-
ração de Utilidade Pública, possibilitando a atuação do volun-
tário de forma mais assertiva junto às instituições. 
Em 1970, pela Resolução 2659, a Organização das Nações 
Unidas (ONU), em sua Assembleia Geral, regulamentou o 
programa de voluntariado. Posteriormente foi criada a Uni-
ted Nations Volunteers (UNV), em Bonn, Alemanha, e ficou 
estabelecido que no dia 5 de dezembro seria comemorado 
Dia Internacional do Voluntariado. Para a ONU, voluntário é 
um indivíduo sem limite de idade ou interesse pessoal e com 
espírito cívico, que deve dedicar seu tempo às atividades re-
lacionadas ao bem-estar social, sem remuneração.
No Brasil, o voluntariado se expandiu, tanto em consciência 
quanto em adesão, a partir da década de 1990. Em 1996, fo-
ram instalados 30 centros de voluntariado pelo país, núcleos 
regionais de referência onde os indivíduos e as organizações 
sociais encontram informações centralizadas e capacitação 
para suprir suas demandas.
Segundo a Lei nº 71/98, que estabeleceu as bases do enqua-
dramento jurídico do voluntariado e criou o Conselho Nacio-
nal para a Promoção do Voluntariado, o Estado reconhece 
o valor do trabalho voluntário, seu papel social e o ato de 
cidadania que o envolve. 
Desde fevereiro de 1998, está em vigor a Lei nº 9.608, conhe-
cida como Lei do Serviço Voluntário, que proporciona maior 
proteção às empresas em relação a ter em seu quadro volun-
tários e estabelece o voluntariado como uma atividade não 
remunerada, não geradora de vínculo empregatício nem de 
obrigação trabalhista, previdenciária, entre outras. De acordo 
com essa lei, o trabalho voluntário deve ser exercido median-
te a celebração de um termo de adesão no qual voluntário 
e empresa se identificam e o assinam conjuntamente. Esse 
termo tem o objetivo de regularizar o trabalho voluntário. 
As organizações, na busca de se sustentarem no mercado, 
buscam cada vez mais participar ativamente na comunida-
de e em seu entorno. Por meio de táticas bem elaboradas,

voltam-se para a responsabilidade social, mudam suas mar-
cas, incentivam seus colaboradores e promovem ações de 
voluntariado, tanto na própria organização como fora dela. 
Tais ações tornam-se uma importante ferramenta de sen-
sibilização e mobilização de parceiros, de forma que todos 
possam contribuir para a promoção de melhores condições 
sociais em comunidades e projetos sociais com que se rela-
cionam, sem contar que uma organização socialmente res-
ponsável, de fato, precisa contar com cidadãos socialmente 
responsáveis em suas equipes. 
O desejo de mudar uma dada realidade é uma das forças do 
voluntariado, além da ideia de que cada um deve fazer sua 
parte e de que juntos é possível fazer mais. Nos dias atuais, 
o voluntário não se limita às ações de socorro aos necessi-
tados. Ele se empenha em causas de seu interesse, que lhe 
permitam proporcionar seu próprio desenvolvimento pessoal 
e, mais ainda, a melhora da qualidade de vida do outro, pro-
movendo harmonia e igualdade social. Em outras palavras, o 
voluntário tem o dever de beneficiar o outro, seja ele um cida-
dão, uma entidade ou uma comunidade, e não a ele próprio 
ou a instituição ou empresa envolvida. Mais que uma ação 
benemérita, o voluntariado é uma ação que envolve pessoas 
abertas a se doarem sem restrições ou demagogia.
Novos tempos vêm acompanhados de transformações e de-
sigualdades, cenário em que o trabalho voluntário assume o 
papel imperativo de auxiliar na construção de uma sociedade 
mais justa e equânime, em que cada um possa atuar na ma-
nutenção e no resgate dos direitos humanos. 

Quer se tornar um voluntário? Acesse:
https://voluntarios.com.br/ 

“Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores 
para nós” (Benjamin Franklin)

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



    Jornal da LBR                                                                                                                                                    Página 10

 www.lbreng.com.br

    Jornal da LBR                                                                                                                                                    Página 09

Villa de Natal São Paulo

 www.lbreng.com.br

Depois de mais um ano difícil, podemos relembrar o senti-
mento aconchegante que é comemorar o Natal com aque-
les que amamos. A Villa de Natal São Paulo quer reconstruir 
esse sentimento com o encanto das luzes da árvore de Natal, 
ações solidárias, o doce sabor da culinária natalina e todo um 
espaço temático.

A Villa de Natal São Paulo no Parque Villa-Lobos chega para 
encantar toda a família com um evento inédito, inspirado nas 
celebrações natalinas de Paris, Nova York e Frankfurt. De 10 
de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, todos vão 
aproveitar várias atrações em uma área aberta de 22.000 m².
Entre as principais atrações da Villa de Natal São Paulo estão 
a árvore de Natal com 65 metros de altura, uma das maiores 
de todo o Brasil e será a maior de São Paulo. Além da pista 
de patinação no gelo de 300m², a Casa do Papai Noel e a 
Cabana da Mamãe Noel.
O evento também contará com um parque de diversões com 
mais de 15 atrações para toda a família. Espaços temáticos 
abertos e decorados para visitação, Correio Solidário e Fun-
do Social. E ainda a Aldeia Gastronômica e a Feira de Arte-
sanato.

Chegou a época de despertar o espírito natalino.

Local: Parque Villa-Lobos – Av. Professor Fonseca Rodri-
gues, 2.001 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP
Dias e horários: De segunda a sexta, das 14h às 23h, e aos 
sábados e domingos, das 10h às 23h.

Ingressos: Os valores variam de R$ 15,00 (meia entrada) a 
R$ 50,00 (dependendo do dia da semana)
• Crianças abaixo de 5 anos não pagam entrada
• Crianças de 5 aos 15 anos pagam meia-entrada
• Pessoas com deficiência não pagam ingresso e o 

acompanhante tem direito à meia-entrada
Os ingressos serão vendidos apenas de forma online, no 
site: https://www.ticket360.com.br/evento-composto/518/
ingressos-para-villa-de-natal-sp
Não haverá bilheteria no local.
Ingresso solidário:
Este ingresso só será válido com a doação de um brinquedo 
de valor percebido de pelo menos R$ 75,00 e dá direito ao 
desconto promocional para até 04 ingressos em uma mesma 
família. Após o dia 24/12 as doações para esta modalidade 
de ingressos deverão ser realizadas com a doação de uma 
cesta básica para até quatro ingressos em uma mesma fa-
mília.
Escolha um ingresso solidário, ganhe desconto e faça uma 
criança feliz!

Importante: Toda a área da Villa de Natal é pensada e es-
truturada para a circulação e mobilidade de cadeirantes e 
com banheiros adaptados.

Maiores informações em: https://villadenatalsp.com.br/



    Jornal da LBR                                                                                                                                                    Página 10

Seção Datas Comemorativas

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
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EXPEDIENTE 
JORNAL DA LBR
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11.12 DIA DO ENGENHEIRO | 15.12 DIA DO ARQUITETO

Parabéns a todos os engenheiros 
e arquitetos por contribuir com o 

nosso sucesso!

A arte de engenhar e arquitetar, consiste 
em transformar números, cálculos, 

fórmulas, projetos e desenhos 
em realidade.


