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Seção Contratos

Consórcio VLT - Trecho 2
Em 2016 a Baixada Santista foi beneficiada com o 1º Trecho de um moderno sistema de transporte público ferroviário chamado 
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que melhorou a interligação entre São Vicente e Santos.  Em agosto do ano de 2021, a LBR 
em Consórcio com as empresas Bureau Veritas e Future ATP, assinou um contrato com a EMPRESA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO – EMTU, para supervisionar e gerenciar a construção do 2º Trecho do VLT, que 
irá melhorar a conexão com o centro histórico de Santos, conforme podemos observar a seguir: 
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Seção Contratos

O VLT é um transporte que visa melhorar a mobilidade urbana. Confira os benefícios na capacidade de transportes de 
passageiros:

Principais atividades do Consórcio VLT:
• Monitoramento, Controle e Avaliação da Implementação 

da obra;
• Apoio ao Acompanhamento dos contratos;
• Apoio à Fiscalização das Obras e Fornecimento de 

Sistemas;
• Apoio à fiscalização Ambiental das obras;
• Apoio ao monitoramento dos impactos ambientais;
• Apoio ao gerenciamento da implementação dos planos 

e programas ambientais;

• Análise crítica e assessoria na consolidação dos projetos 
executivos;

• Apoio no gerenciamento, controle e atuação nas 
interfaces do empreendimento;

• Inspeção e Testes;
• Acompanhamento da Implantação dos Sistemas;
• Acompanhamento de Testes em Campo;
• Acompanhamento das atividades “As Built”;
• Acompanhamento das atividades de retirada de 

pendências de fornecimento
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A liderança do Consórcio é exercida pela empresa 
Bureau Veritas. A equipe é composta atualmente por 16 
profissionais, entre: Engenheiros Civis, Engenheiros 
Eletricistas, Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
Engenheiros de Sistemas Eletroeletrônicos, Técnicos 
em Controle Tecnológico e Medição, Topógrafos e 
Ajudantes, Analistas de Planejamento e Controle e 
Administrativos. 
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Desenvolvimento e evolução do projeto:

Seção Contratos
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Seção Qualidade

Entenda a mudança da norma OHSAS 18001 para ISO 45001
A OHSAS 18001 é uma norma publicada pela British Standards 
Institution (BSI), que tem como objetivo principal garantir a 
gestão adequada da segurança e da saúde ocupacional 
de uma organização. A um tempo atrás, foi anunciada a 
substituição da norma pela ISO 45001, mais complexa e mais 
integrada, mas que também trará benefícios importantes.
Na matéria a seguir, você vai entender mais sobre a mudança 
para a norma ISO e conhecer um pouco mais sobre seus 
impactos! Confira!

Por que ocorreu a mudança?
O principal fator de motivação da mudança da norma OHSAS 
18001 para a ISO 45001 consiste no fato de que esta última 
tende a oferecer uma segurança maior para evitar os acidentes 
do trabalho. Como os níveis permanecem preocupantes, é 
preciso adotar uma postura ativa que seja capaz de diminuir o 
número de acidentes de trabalho.
Além disso, outro 
fator motivador para a 
mudança está no fato de 
que a ISO 45001 poderá 
ser totalmente integrada à 
realidade da organização, 
de modo que ela não seja 
apenas um organismo 
isolado, mas, sim, algo 
que faz parte da gestão 
empresarial de maneira 
totalmente integrada.
A necessidade de 
alcançar mais produtividade também motiva a mudança, de 
modo que sua implantação pode ser útil para aumentar os 
níveis produtivos de negócio. Vale mencionar ainda que, com 
tal alteração, o sistema passa a estar alinhado com outras 
normas ISO, como a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 22000, 
por exemplo, viabilizando a estruturação de um sistema de 
gestão integrado e mais inteligente.

Como funciona a nova ISO 45001?
A ISO 45001 é estruturada de modo que a criar uma mudança 
positiva para a empresa do ponto de vista da segurança. 
Basicamente, ela seguirá o ciclo de PDCA, em que é preciso 
planejar (P), fazer (D), checar (C) e agir (A) conforme os 
resultados.
Com isso, as empresas vão precisar pensar na implantação de 
referências normativas e partir para o contexto da organização 
para entender as necessidades e as expectativas.
A liderança também deverá ser envolvida e deve ter suas 

responsabilidades bem definidas, para então que se parta para 
o planejamento. Nesse momento, devem ser identificados 
perigos, determinados os requisitos legais e o planejamento 
de mudanças e ações.
Em sequência, é preciso estabelecer o suporte, altamente 
baseado em recursos, competências e conscientização, 
assim como a comunicação entre as partes e controle de 
informação.
As últimas etapas têm início com a operação, em que a gestão 
de mudanças é colocada em prática de modo que a ISO 
45001 passe a fazer parte da realidade da empresa por meio 
de uma gestão de processos. Em sequência, há a avaliação 
do desempenho, inclusive por meio de auditoria interna, o que 
motiva a etapa final de melhoria.
Esse é um processo mais complexo e mais estruturado 
do que o observado e exigido pela OHSAS 18001, sendo 
essa a principal mudança, já que a norma anterior baseia-

se principalmente nos 
riscos observados para a 
execução do trabalho.

Quais os benefícios e 
contribuições da ISO 
45001?
Os benefícios da 
mudança incluem o 
aumento previsto de 
integração e também o 
aumento da eficiência 
das medidas para garantir 

a segurança organizacional. A atualização é benéfica para 
garantir que as empresas realmente ofereçam um ambiente 
mais seguro devido à estrutura mais organizada.
Quanto aos benefícios oferecidos pela ISO, estão: o aumento 
na produtividade, redução mais intensa dos acidentes e 
riscos, redução dos custos, melhora na comunicação e no 
desempenho da empresa e diminuição da burocracia em 
geral. O ambiente se torna mais propício ao trabalho e, com 
isso, mais produtivo.
A mudança da norma OHSAS 18001 para ISO 45001 fará com 
que as empresas adotem um sistema muito mais estruturado 
para reduzir os níveis de acidente do trabalho em geral, 
mas também trará mais integração, melhor comunicação e 
aumento dos níveis de produtividade.

Fonte: https://isotecconsultoria.com.br/mudanca-ohsas-18001-para-iso-45001/
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Hábitos ruins para descartar em 2022
São diversos os hábitos ruins para descartar em 2022. Cada 
qual, possui um tipo de impacto em nossas vidas. Esperamos 
lhe ajudar a ter um ano muito mais produtivo, feliz e próspero. 
Afinal, isso pode depender de nós mesmos.

Abaixo, listamos 10 deles que podem ser (ou não) que 
estejam fazendo parte da sua vida. Aproveite o momento para 
uma autoanálise e prepare as suas metas para o novo ano:

1. Ativar o botão soneca e não ter rotina de sono
Não ter uma rotina de sono é algo que simplesmente pode 
destruir a nossa disposição, motivação e até mesmo a nossa 
memória! Portanto, estabeleça o seu horário de dormir e 
acordar e faça disso um hábito. Ao mesmo tempo, fuja do 
botão soneca, pois ele é um dos seus piores inimigos.

2. Deixar as coisas para o início da semana/mês
Sabe quando vem aquela motivação para começar algo, mas, 
ao invés de começar você diz “na segunda eu começo” ou “no 
início do mês eu começo”? Pois então… Isso nada mais é do 
que a procrastinação agindo!
Lembre-se de que, na prática, todos os dias são “iguais”. Ou 
seja, todo dia pode ser o primeiro dia para algo. 

3. Não pensar (nunca) no futuro
Você faz planos? A sua vida financeira tem um suporte para o 
futuro? Você pensa sobre o seu caminho nesta vida? Se não, 
talvez seja o momento de deixar este hábito ruim de lado.
Apesar de termos que viver o presente, devemos lembrar que 
o nosso futuro acontece a cada novo segundo. 
Como queremos estar daqui uns meses e 
anos?

4. Viver a vida mais online do que offline
Esse é um dos principais hábitos ruins para 
descartar em 2022. Afinal, não é nenhuma 
novidade que as pessoas estão cada vez mais 
viciadas nas redes sociais.
Portanto, se você tem se preocupado mais em 
tirar fotos dos momentos, ao invés de vivê-los, 
cuidado!

5. Não saber dizer “não”
Dizer “sim” para todas as coisas é algo muito 
ruim. Primeiro porque você aceita coisa que não quer, e 
segundo porque pode decepcionar os outros por não cumprir 
o que promete. Fuja desse hábito!

6. Tentar agradar a todo mundo
Ah, este erro… Tentar agradar a todo mundo é desnecessário 
e impossível. Portanto, pare de se anular em prol dos outros. 
Esse é mais um dos hábitos ruins para descartar em 2022!

7. Sedentarismo
Você tem uma vida ativa? Não? Então talvez seja um bom 
momento para mudar isso.

8. Consumo de alimentos muito industrializados
Como anda a sua alimentação? Você consome apenas 
produtos industrializados e rápidos? Cogite mudar essa forma 
de consumir alimentos.

9. Optar sempre pelo mais fácil
Optar pelo caminho mais fácil também é um dos hábitos ruins 
para descartar em 2022. Afinal, este hábito pode nos impedir 
de encontrar caminhos mais promissores. Tente sair da zona 
de conforto.

10. Inventar desculpas e apontar o dedo para os outros
Inventar desculpas para os erros ou encontrar culpados para 
eles é um dos principais hábitos ruins para descartar em 2022.
Isso porque devemos nos responsabilizar por aquilo que nos 
queixamos. O que você tem feito para mudar a situação? Por 
que algo deu errado? Pense mais nas suas atitudes e tenha 
um ano novo mais iluminado!

Fonte: https://noticiasconcursos.com.br/habitos-ruins-para-descartar-em-2022/
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Famoso pelos cursos profissionalizantes que oferece em suas unidades presenciais, o Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) também conta com uma frente de educação à distância. A instituição oferece mais de 15 cursos 
gratuitos sobre temas como: finanças, comunicação empresarial, empreendedorismo, entre outros. Há ainda, aulas de 
iniciação profissional em Segurança do Trabalho, Desenho Arquitetônico e Tecnologia da Informação.

Confira os cursos disponíveis e inscreva-se em: https://eadsenaies.com.br/cursos-ead-gratuitos/

Formação profissional:

SENAI oferece cursos gratuitos EAD

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Saiba mais sobre a Influenza H3N2
Uma nova cepa do influenza “A” com mutações, a H3N2, 
começou a circular no Brasil em novembro. Em dezembro, 
segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o vírus tinha 
causado cinco mortes no estado. E enquanto o Rio de Janeiro 
anunciava estar no meio de uma epidemia, a nova gripe era 
detectada em outros estados do país.
O Dr. Drauzio Varella explica que uma epidemia de gripe no 
início de verão é algo incomum, já que o vírus costuma atacar 
nos meses mais frios.
“Este ano não foi assim, porque com medo da Covid que se 
espalhava, a maioria usava máscara, evitava aglomeração 
em ambientes fechados e lavava as mãos várias vezes por 
dia. Agora que a Covid começa a dar trégua, nós relaxamos 
um pouco. Aí vem o vírus da gripe”, diz Drauzio.
Drauzio afirma que a melhor forma de evitar a contaminação 
é usando máscara e evitando aglomerações: “Não custa. 
Daqui a pouco acaba.”
Sintomas
Segundo a infectologista da Universidade Federal de São 
Paulo Nancy Bellei, ao entrar em contato com o vírus uma 
pessoa começa a apresentar os primeiros sintomas cerca de 
48 horas depois: “A pessoa está trabalhando, fazendo alguma 
coisa, começa a ter uma dor no corpo, uma dor de cabeça”. E, 
de acordo com Nancy, apenas sete dias após esses primeiros 
sintomas essa pessoa não transmite mais o vírus.
Influenza e Covid: diferença nos sintomas
Influenza
A gripe, como é chamada a infecção pelo vírus Influenza, 
apresenta sintomas agudos logo nos primeiros dias da 
doença.
• Febre alta;
• Calafrios;
• Dores musculares;
• Tosse;
• Dor de garganta;

• Intenso mal-estar;
• Perda de apetite;
• Coriza;
• Congestão nasal (nariz entupido);
• Irritação nos olhos.

Covid
Já nos casos de Covid-19, a doença começa a evoluir a partir 
do 7° dia, podendo ou não levar a um quadro de insuficiência 
respiratória.
No Brasil, as variantes delta e gama ainda são predominantes. 
Seus sintomas podem incluir:
• Perda de olfato e paladar;
• Dor no corpo;
• Dor de cabeça;
• Fadiga muscular;
• Febre;
• Tosse.

A Organização Mundial de Saúde organiza uma rede de 
laboratórios ao redor do mundo para acompanhar essas 
mudanças que o vírus influenza apresenta a cada ano. Assim, 
a OMS define a composição da vacina que será aplicada no 
outono seguinte.

Fontes: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/12/19/drauzio-varella-explica-como-se-
proteger-da-epidemia-de-influenza.ghtml e https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/12/17/

influenza-ou-covid-19-especialistas-explicam-a-diferencas-de-sintomas-e-formas-de-
contagio.ghtml
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Janeiro Branco
 O objetivo da campanha é chamar a atenção da humanidade 
para as questões e necessidades relacionadas à Saúde 
Mental e Emocional.
No primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as 
pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, 
em suas relações sociais, em suas condições de existência, 
em suas emoções e em seus sentidos existenciais.
E, como em uma “folha ou em uma tela em branco”, todas 
as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou a 
reescreverem as suas próprias histórias de vida.
Por que cuidar da mente
Quando a mente não está bem, nada vai bem. É necessário 
ter um equilíbrio entre mente e corpo. Por isso, é importante 
que estejamos atentos para os sinais do nosso corpo.
Veja a seguir os transtornos mais comuns e como identificar:
  Ansiedade
Os transtornos de ansiedade são muito comuns, presentes 
em cerca de 1 a cada 4 pessoas que vão ao médico. Eles são 
caracterizados por uma sensação de desconforto, tensão, 
medo ou mau pressentimento, que são muito desagradáveis 
e costumam ser provocados pela antecipação de um perigo 
ou algo desconhecido.
As formas mais comuns de ansiedade são a ansiedade 
generalizada, a síndrome do pânico e as fobias, e são 
muito prejudiciais tanto por afetar a vida social e emocional 
da pessoa, como por provocar sintomas desconfortáveis, 
como palpitação, suor frio, tremores, falta de ar, sensação 
de sufocamento, formigamentos ou calafrios, por exemplo, 
e pelo maior risco de desenvolver depressão ou vícios pelo 
álcool e medicamentos.
  Depressão
A depressão é definida como o estado de humor deprimido 
que persiste por mais de 2 semanas, com tristeza e perda 
do interesse ou do prazer nas atividades, podendo ser 
acompanhada de sinais e sintomas como irritabilidade, 
insônia ou excesso de sono, apatia, emagrecimento ou ganho 
de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar, 
por exemplo..
  Transtornos alimentares
A anorexia nervosa é um dos transtornos alimentares mais 
comuns e se caracteriza pela perda de peso intencional, 
provocada pela recusa à alimentação, distorção da própria 
imagem e medo de engordar.
Já a bulimia que também é relativamente frequente, consiste 
em comer grandes quantidades de comida e, em seguida, 
tentar eliminar as calorias de formas prejudiciais, como pela 

indução do vômito, uso de laxantes, exercício físico muito 
intenso ou jejum prolongado.
Os distúrbios alimentares são mais comuns em jovens, e têm 
sido cada vez mais frequentes pela cultura de valorização 
estética. Apesar da anorexia e bulimia serem os transtornos 
alimentares mais conhecidos, existem outros problemas 
relacionados à alimentação como a ortorexia, em que existe 
preocupação excessiva por comer alimentos saudáveis. 
  Estresse pós traumático
O estresse pós traumático é a ansiedade que surge após ser 
exposto a alguma situação traumática, como um assalto, uma 
ameaça de morte ou perda de um ente querido, por exemplo. 
Geralmente, a pessoa afetada revive persistentemente o 
ocorrido com recordações ou sonhos, e apresenta intensa 
ansiedade e sofrimento psicológico. 
  Transtorno obsessivo-compulsivo
Também conhecido com o TOC, este transtorno provoca 
pensamentos obsessivos e compulsivos que prejudicam 
a atividade diária da pessoa, como exagero em limpeza, 
obsessão por lavar as mãos, necessidade de simetria ou 
impulsividade por acumular objetos, por exemplo.

Em caso de suspeita de algum transtorno mental 
é muito importante consultar um psicólogo ou 
psiquiatra, para que seja realizada a avaliação 

necessária, identificado o diagnóstico e iniciado o 
tratamento mais adequado.

Fonte: https://www.tuasaude.com/transtornos-mentais/
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Verão Sustentável: 
Lixo descartado inadequadamente provoca morte de animais

A temporada de verão chegou e com ela, milhares de 
pessoas aproveitam as férias para viajar para praias, 
cachoeiras, balneários, e parques naturais para renovar as 
energias em contato com a natureza. Todavia, é preciso curtir 
o verão de forma sustentável, não degradando ou deixando 
lixo nos pontos turísticos visitados. Lixo descartado em local 
inadequado provoca a morte de milhares de animais.
Sem pensarmos, geramos uma infinidade de lixo enquanto 
curtimos a natureza. É aquela garrafinha de água gelada que 
levamos para nos hidratar, a sacolinha, a latinha, o copo e 
o canudinho do lanche, restos de 
alimentos, dentre muitos outros, 
que, em contato com o meio 
ambiente acabam acarretando 
uma série de impactos 
ambientais, como por exemplo, 
a mortandade de animais, 
principalmente aquáticos, 
ocasionada pela presença de 
diferentes tipos de formas de 

plásticos presentes nos ambientes aquáticos.
Neste sentido, é preciso repensar nossas atitudes ao 
visitarmos os atrativos naturais, tendo em vista sempre 
preservar a natureza. Ao contemplar os atrativos turísticos 
repense sobre a quantidade de lixo produzido e reduza; 
seja responsável pelo seu lixo, recolhendo tudo e fazendo 
o descarte ambientalmente adequado; o plástico é um 
dos maiores causadores de mortes de animais marinhos, 
portanto, evite seu uso, e; opte sempre pelo durável em vez 
do descartável. Deixe na natureza apenas pegadas e leve 

apenas lembranças.
Seguindo todas essas dicas o 
verão será sustentável e todos 
sairão ganhando. Cidadão 
consciente cuida e preserva o 
meio ambiente!

Fonte: https://www.naturezaeconservacao.eco.
br/2018/12/verao-sustentavel-lixo-descartado.html

Seção Informação

IPVA 2022: 
Governo de SP libera parcelamento do imposto em até cinco vezes

Com aumento previsto de até 30%, medida facilita formas de pagamento do tributo.

Proprietários de veículos do estado de São Paulo ganharam 
uma facilitação no pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) de 2022, que poderá ser 
parcelado em até cinco vezes, segundo projeto aprovado pelo 
governo estadual.
A medida foi proposta pelo governador João Doria (PSDB), 
visto o aumento esperado do imposto, que cobra o tributo se 
baseando na tabela Fipe do mês de setembro do ano anterior 
(no caso, deste ano).
Como os valores dos veículos tiveram um aumento 
considerável em 2021, alguns modelos chegaram a valorizar 
até 30%. Isso se deu após a redução da produção de 
veículos novos durante a pandemia por falta de peças e 
semicondutores, elevando consideravelmente a busca por 
novos e especialmente seminovos.
Com o aumento do preço dos veículos, situação que não 
ocorria há anos, mesmo com a alíquota sendo mantida, o 
valor será maior, devendo pesar no bolso do motorista. 
O IPVA até este ano só podia ser dividido em três cotas, então 
a nova proposta deve ajudar o proprietário. 

Para quem prefere acertar o tributo à vista, o estado oferece 
um desconto de 3%, a ser pago em janeiro em cota única.
Além da mudança no parcelamento, ficaram isentos do 
pagamento do imposto, deficientes e pessoas com transtorno 
do espectro autista, de grau moderado, grave ou gravíssimo.

Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/49856/ipva-2022-governo-de-sp-libera-
parcelamento-do-imposto-em-ate-cinco-vezes/



Jornal da LBR - edição 92 - Janeiro/2022

Seção Informação

Fique atento: prazos para renovação das CNHs vencidas
Motoristas que tiveram 
a CNH vencida nos 
meses de março e 
abril de 2020 tiveram 
até 30 de dezembro de 
2021 para regularizar 
a situação. A norma foi 
estabelecida a partir 

da publicação da Deliberação 243 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), de 09/11/21.
A nova legislação definiu um cronograma completo para 
CNHs que tiveram vencimento entre 1º. de março de 2020 
e 31 de dezembro de 2022. O período para a regularização 

é feito com base no mês de vencimento do documento. Por 
exemplo, CNHs vencidas entre maio e junho de 2020 deverão 
ser renovadas até 31 de janeiro de 2022.
O pedido de renovação pode ser realizado de forma online, 
pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo 
(poupatempo.sp.gov.br) ou aplicativo Poupatempo Digital. O 
condutor, no entanto, não deve ter qualquer tipo bloqueio no 
prontuário, como CNH suspensa ou cassada, por exemplo.
Em caso de fiscalização, se o motorista não renovar o 
documento no prazo correto, dirigir com CNH vencida é uma 
infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). A multa para esse tipo de penalidade é de 
R$ 293,47, além de sete pontos na carteira.

Confira o calendário completo estabelecido pelo Contran:

Fonte: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/noticias/
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Seção Cultural

Cinema em 2022: 
Veja filmes com lançamentos marcados para o primeiro semestre

Os últimos dois anos não foram fáceis para a indústria 
cinematográfica. Com medidas de isolamento e distanciamento 
social para evitar a disseminação do coronavírus, a cultura 
foi um dos setores que mais demoraram a retornar para as 
atividades presenciais. Agora que as atividades voltaram 
- ainda com normas para diminuir a taxa de contaminação 
durante a pandemia -, houve também o retorno dos 
lançamentos de longas-metragens nos circuitos comerciais. 
Confira alguns lançamentos:
Janeiro
Eduardo e Mônica: Inspirado na música homônima do 
Legião Urbana, o filme ficcionaliza a história do casal da 
canção. Em um dia qualquer, uma série de coincidências 
faz com que Eduardo conheça Mônica durante uma festa. 
Eles, porém, são opostos. O primeiro ainda é um jovem com 
poucos conhecimentos sobre a vida, enquanto a mulher tem 
uma carreira e perspectivas de futuro já consolidadas. Apesar 
disso, floresce o amor entre os dois, em uma Brasília da 
década de 1980. 
Fevereiro
Tarsilinha: Voltada para o público infantil, a animação é 
uma homenagem à Tarsila do Amaral (1886 - 1973), uma 
das grandes artistas do modernismo brasileiro. No enredo, 
Tarsilinha é uma criança de oito anos que embarca em uma 
jornada repleta de fantasia para recuperar a memória de sua 
mãe. Para isso, ela precisa encontrar lembranças que foram 
roubadas. Durante essa busca, faz novos amigos e presencia 
situações extraordinárias com o objetivo de voltar para casa 
em segurança.
Março
The Batman: Um dos mais aguardados filmes de super-heróis 
de 2022, “The Batman” trará Robert Pattinson no papel de 

do famoso super-detetive da DC Comics. O bilionário Bruce 
Wayne trabalha como vigilante noturno desde o assassinato 
de seus pais. Entretanto, vários crimes começam a acontecer 
em Gotham, e ele precisará deixar seu cotidiano de lado para 
salvar a cidade. O principal vilão será Charada (Paul Dano), 
um homem obcecado por enigmas que infringe a lei com essa 
estratégia.
Abril
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore: No novo 
filme dentro do universo de “Harry Potter”, Newt Scamander 
(Eddie Redmayne) é um magizoologista que carrega sua 
coleção de animais do mundo da magia em viagens. Ele 
já enfrentou algumas aventuras no passado, em longas-
metragens anteriores, mas agora terá um pedido irrecusável: 
Albus Dumbledore (Jude Law) pede sua ajuda na luta contra 
Grindelwald (Mads Mikkelsen), considerado um dos bruxos 
mais perigosos de sua época. 
Maio
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: Ainda sem 
sinopse oficial, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” 
acompanhará a trajetória do feiticeiro (Benedict Cumberbatch) 
depois de muitos eventos que aconteceram em obras como 
“Vingadores: Ultimato” (2019), “WandaVision” (2021) e “Loki” 
(2021). O protagonista e seu parceiro Wong (Bendict Wong) 
enfrentarão uma nova ameaça de alguém que parecia ser um 
amigo. Por isso, ele terá que parar sua pesquisa com a Joia 
do Tempo, artefato que permite o domínio do passado, do 
presente e do futuro.
Junho
Lightyear: O spin-off de “Toy Story” focará na história de 
Buzz Lightyear, um dos personagens mais famosos da Pixar. 
Em suas primeiras aparições, ele é o brinquedo favorito do 
garoto Andy e vive aventuras com outros bonecos da saga. 
Mas ainda não há detalhes sobre o enredo oficial do filme. Há 
especulações de que a Pixar focará na história de Buzz se ele 
fosse um verdadeiro astronauta. Entretanto, as informações 
não foram confirmadas pelo estúdio de animação.

Fonte: https://www.opovo.com.br/vidaearte/2021/12/18/cinema-em-2022-veja-filmes-com-
lancamentos-marcados-para-o-proximo-ano.html
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Seção Responsabilidade Social

15° Campanha de Natal
Em 10 de Dezembro de 2021, a equipe da CIPA – Gestão 2021/2022, realizou a entrega das doações 

com muito carinho e empenho.
A verba arrecadada, foi revertida em:

Kits de higiene pessoal (toalha de banho, sabonetes, desodorante, escova de dente, creme dental, 
depiladores descartáveis, lenço umedecido, shampoo, condicionador e hidratante corporal), 

pacotes de fraldas geriátricas e panetones.

Agradecemos a todos os colaboradores, 
parceiros e fornecedores que contribuíram 
para proporcionar um Natal mais feliz aos 

acolhidos pela instituição 
Fic Feliz – Fraternidade Irmã Clara. 

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

Até o próximo ano...
CIPA – Gestão 2021/2022
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“A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna 
o que temos em suficiente, e mais. Ela torna a negação 
em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. 

Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma 
casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá 
sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma 

visão para o amanhã.”
(Melody Beattie)

Que possamos iniciar 2022 
praticando a gratidão e 

aproveitando todas as novas 
oportunidades, para sermos 

gratos e manter nossos 
pensamentos positivos!

06.01 | Dia da Gratidão


