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Capa - Seção Qualidade

Recertificação e Certificação das normas ISO

A Auditoria Externa da LBR Engenharia, foi realizada no período de 10 a 19 de janeiro de 2022, pelo órgão certificador 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, onde foram abordados os conceitos do SGI (Sistema de Gestão Integrada) através dos 

requisitos das Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

É com imensa satisfação que compartilhamos essas conquistas:

Recertificação das normas:

NBR ISO 9001:2015 – Sistema de 
Gestão da Qualidade: tem o objetivo 
de incentivar a qualidade dos processos 
de uma organização, por meio da 
aplicação de requisitos de planejamento 
de atividades, definição de metas, 

implementação de planos de ação e relacionamento com 
clientes, fornecedores e colaboradores.

NBR ISO 14001:2015 – Sistema de 
Gestão Ambiental: esta Certificação 
atesta que a empresa tem uma atitude 
ambientalmente correta, controlando 
seus impactos ambientais e prevenindo 
a geração de poluição. Com ela, a 

empresa obtém vantagens competitivas como a minimização 
de custos, além de demonstrar fortemente sua contribuição 
para a Economia Circular.

QUALIHAB nível 6 – Programa da 
Qualidade da Construção Habitacional 
do Estado de São Paulo: certificação 
para atuação no Programa Setorial da 
Qualidade do Setor de Gerenciamento.

NBR ISO 45001:2018 – Sistema de 
Gestão de Saúde e Segurança: esta 
certificação atesta que a empresa possui 
um Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde Ocupacional no moderno modelo 
de estrutura de alto nível, incluindo 

pensamento e análise de risco, para eliminação dos perigos e 
redução dos riscos, visando a qualidade de vida do trabalhador 
na empresa.

Deste modo, a LBR reafirma o seu compromisso com a 
organização de seus processos e mantém a sua credibilidade 
no mercado, tornando-se plenamente capacitada para atuar 
com os maiores e mais complexos empreendimentos de 
engenharia, sempre atendendo integralmente às obrigações 
legais, regulamentares e normativas pertinentes com a mais 
elevada ética e responsabilidade social.

Agradecemos a todos os colaboradores que 
direta ou indiretamente contribuíram para essas 
conquistas!

Certificação da norma:

“Quando se trabalha com uma verdadeira equipe, 
não há obstáculo que não seja superado,
nem sucesso que não seja alcançado. ” 

(Autor Desconhecido)
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Seção Desenvolvimento

O que fazer depois da avaliação de desempenho?

Conhecer a sua equipe e desenvolver estratégias é 
fundamental. A avaliação de desempenho permite obter um 
diagnóstico que possibilita identificar os pontos positivos e os 
pontos a serem melhorados entre os seus colaboradores.

A análise de performance promove a conscientização 
dos profissionais quanto ao seu próprio desempenho e 
crescimento, além disso, proporciona dados reais que podem 
facilitar o processo de feedback dos gestores para com as 
equipes da empresa.

A avaliação de desempenho se tornou uma ferramenta 
poderosa para garantir o sucesso das empresas em um 
mercado altamente competitivo. Ao realizá-la é possível obter 
informações extremamente relevantes sobre o desempenho 
dos colaboradores, porém o grande desafio está em saber o 
que fazer após obter os dados deste processo.

Por isso, preparamos este artigo com 3 dicas simples para 
orientá-los sobre o que fazer com o resultado da avaliação de 
desempenho e gerar um impacto positivo para o crescimento 
da empresa.
 
Estabeleça um feedback contínuo
Realizar uma boa avaliação de desempenho, analisar os dados 
e não dar um feedback aos colaboradores é desmotivador. 
É preciso que todos percebam quais foram os acertos e 
erros para que tenham condições efetivas de desenvolver 
estratégias que contribuam para o desenvolvimento.

Com isso, podemos promover o engajamento das equipes e 
melhorar a experiência do colaborador com a empresa, que 
ficará mais motivado para obter melhores resultados.

Devolutiva sobre o ambiente de trabalho
É importante abrir espaço para uma conversa informal, pois 
muitas vezes o ambiente de trabalho pode afetar a boa 
produção do time e isto produzirá efeitos negativos sobre 
o resultado da avaliação de desempenho. Por exemplo, as 
atividades não estão ocorrendo no prazo estabelecido devido 
a uma falha nos computadores, ou seja, um fator externo que 
o gestor deve estar atento. Sendo assim, abrir espaço para 
ouvir é essencial, escutar críticas e promover melhorias sobre 
os problemas reportados ou buscar formas de solucionar será 
muito eficaz para a organização.
Entenda que o processo de avaliação permite que ambos os 
lados recebam devolutivas, por isso, o gestor precisa estar 
preparado para escutar os colaboradores.

Construa um plano de ação
Construir um plano de ação junto aos colaboradores após o 
recebimento do resultado da avaliação é uma ótima opção 
para suprir os gaps (lacunas de competências) identificados e 
manter os aspectos positivos do trabalho.
Em conjunto, você pode estabelecer um plano alinhado 
com as características e potencialidades desenvolvidas pelo 
profissional até o momento.

Agora que você já sabe como 
melhorar a Avaliação de 

Desempenho, está pronto para 
aplicá-la?

Fonte: https://blogrh.com.br/o-que-fazer-depois-da-
avaliacao-de-desempenho/
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Seção Desenvolvimento

Dez passos para desenvolver a autoliderança
No livro Inovação Emocional (Editora Gente), a escritora e 
CEO do Centro Hoffman, Heloísa Capelas, faz um paralelo 
entre a reciclagem e a inovação emocional e convida os 
leitores a encarar seus “lixos” de frente. Com a reciclagem de 
sentimentos, segundo a autora, é possível transformar todo o 
lixo emocional em inovação. 
O que a discussão trazida no livro tem a ver com a 
liderança?
As discussões apontadas no livro têm total relação com a 
chamada autoliderança. Tudo porque uma pessoa só pode 
passar a gerenciar suas emoções e tomar as rédeas de seus 
comportamentos a partir do momento que passa a ter total 
entendimento sobre suas reações perante toda e qualquer 
situação, ou seja, encarando os desafios de frente. Algumas 
das dicas que se destacam para esse processo são:
1 - Seja líder de si mesmo: Liderar envolve um processo 
educativo comportamental que se inicia com o reconhecimento 
do líder sobre o exercício de sua gestão. É o passo para 
identificar níveis imperceptíveis que regem suas tomadas de 
decisões e seu modo de agir, e seus resultados. Conheça-se 
de dentro para fora. 
2 - Pare, pense e respire antes de tomar qualquer atitude: 
Pensar para respirar é o mesmo que respirar com atenção. 
E respirar com atenção ajuda a sair do “piloto automático” e 
tomar consciência de uma ação que pode estar sendo feita 
espontaneamente, ou seja, significa dar o primeiro passo 
para começar a se olhar com outros olhos, para começar a se 
enxergar com profundidade. Um verdadeiro líder precisa dessa 
consciência de que as suas decisões são sempre estratégicas 
e afetam não apenas o funcionamento da empresa, mas a 
vida de muitas pessoas que dependem dela. Por isso, apenas 
respire. Num momento bom, respire. A respiração consciente 
ajuda a afastar o estresse, proporciona bem-estar, e estimula 
habilidades como criatividade, entusiasmo e o raciocínio 
lógico. 
3 - Agir com inteligência emocional: O líder que tem 
consciência sobre si e controle de suas emoções sabe usá-
las com autenticidade para o bem-estar de toda a equipe e de 
si próprio. Os resultados positivos são certos: ele consegue 
enxergar soluções e possibilidades naquilo que outros veem 
como caos porque possui, primeiramente, equilíbrio interno. 
Passa a ser um líder saudável, longevo, que possui qualidade 
para manter e preparar seus liderados e, assim, obter uma 
liderança sustentável.
4 - Ser positivo: Positividade é um treino também, e quanto 
mais você a desenvolver, com consciência, melhores 
resultados terá. É a positividade, inclusive, que sustenta a 
felicidade. E a busca do ser humano, na vida, é ser feliz. Por 
isso, faça das situações adversas suas aliadas para obter um 

grande diferencial no comportamento e no relacionamento 
de sua equipe. Uma das principais chaves para isso é o 
desenvolvimento da competência emocional.
5 - Assumir a responsabilidade do negócio: O líder 
tem papel estratégico e fundamental na saúde e no clima 
organizacional, inclusive em períodos turbulentos.  
6 - Ouvir a equipe não apenas por educação: Ouvir significa 
estar de fato com o outro, é você com interesse pelo que o 
outro tem a lhe dizer. Tem líder que ouve, mas, no fundo, já 
está é elaborando sua resposta, sua devolutiva. Ouvir é um 
dos treinos fundamentais da liderança.
7 - Incentivar melhorias: Estimular e dar espaço para que sua 
equipe apresente novidades pode ser um ciclo contagiante 
e muito positivo. Cada um em sua equipe tem habilidade e 
pontos de vista diferentes que enriquecem as possibilidades 
futuras.
8 - Estar aberto para o novo: Líder que se fecha no 
passado não é líder. É retrocesso. O que vem pela frente 
pode gerar insegurança, dúvidas, mas esteja aberto e dê 
oportunidades. As pessoas, a tecnologia e o mundo avançarão 
independentemente de você. Isso significa que mudança de 
paradigmas e autorreflexão são constantes treinos para o 
comportamento de todo líder. 
9 - Reconhecer os profissionais que individualmente 
se destacam: Há pessoas que se destacam em uma ou 
outra atividade e reconhecê-las é exercício de visão para 
um líder desenvolver sempre.  Sair do elogio coletivo para 
conhecer melhor cada membro de sua equipe e reconhecer 
individualmente as pessoas, é fundamental para incentivar 
novos comportamentos e melhorias. Um líder deve não 
apenas reconhecer as diferenças, mas saber elogiar as 
qualidades e os pontos fortes de todos de sua equipe. 
10 - Atualização permanente: É preciso ter em mente 
que a autoliderança se torna inspiradora para a equipe na 
medida em que se busca novidades, acompanhando toda a 
movimentação de sua área ou mercado.

Fonte: https://vocerh.abril.com.br/desenvolvimento/dez-passos-para-desenvolver-a-
autolideranca
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Seção Desenvolvimento

Falando em autoliderança, confira a seguir dois cursos online e gratuitos que podem ajudar nesse processo:
Autoconhecimento: a Base para Inteligência Emocional e Resiliência
O curso aborda as principais teorias sobre a inteligência emocional, a resiliência e o autoconhecimento.
Inscrições:https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/autoconhecimento-base-para-
inteligencia-emocional-e-resiliencia
Introdução ao tema da liderança
A competência de liderança é uma das mais requisitadas no mundo atual. O curso apresenta a você os conceitos básicos 
de liderança e a importância do autoconhecimento e da autoliderança.
Inscrições: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ao-tema-da-lideranca

Formação profissional:

Cursos FGV

Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

Aplicativos de Sustentabilidade
Cada vez mais a tecnologia tem se mostrado uma aliada 
quando se trata de inovar e fazer melhorias e, quando aliada 
ao desenvolvimento sustentável, é possível notar que cada 
vez mais a busca por alternativas que priorizem a qualidade 
de vida da sociedade e do meio ambiente têm sido tema para 
discussões e investimentos.
Essa junção entre economia e sustentabilidade é uma temática 
que une muitas empresas e outros agentes econômicos 
dentro do mercado, levando várias novidades até nossas 
mãos, através da tecnologia mobile.
Tecnologia móvel e sustentabilidade na prática
A rotina das pessoas passa, cada vez mais, pela praticidade 
dos aplicativos nos seus smartphones. Nesse cenário, as 
maiores empresas do mundo, hoje têm grande parte das 
suas operações sendo feitas de forma on-line. Isso não vale 
somente para o trabalho, mas para o lazer também, basta ver 
a infinidade de atividades recreativas disponíveis através dos 
apps, que variam desde automações de uma casa toda, apps 
de carona e entregas, entre outros.
Separamos aqui alguns apps de celular que foram 
especialmente desenvolvidos, para que as pessoas possam 
adotar a sustentabilidade em suas rotinas.
Casa Virtual: O consumo de energia em excesso é um dos 
vilões do meio ambiente. Para ter uma ajuda nessa economia, 
vale a pena baixar esse app gratuito, que faz as contas em 
tempo real do quanto você está gastando de energia com 
eletrodomésticos e luz. Ele ainda traz dicas práticas de como 
mudar os hábitos. Disponível para iOS e Android.
Olio: O Olio é uma plataforma que usa geolocalização 
para identificar usuários próximos e permite “anunciar” 
gratuitamente o que sobrou do jantar na casa ou de um 
estabelecimento comercial. Uma forma simples e fácil de 
evitar o desperdício de comida, ainda mais em um país em 

que, segundo estimativas, 10 milhões de brasileiros passam 
fome diariamente. Disponível para iOS e Android.
Biothanks: Apelidada de “Uber do Resíduo”, a Biothanks 
permite aos usuários se conectarem com transportadores 
que recolhem resíduos com potencial para reciclagem ou 
reaproveitamento
Entre as opções de destino, estão os ecopontos, recicladores 
ou lojas parceiras da empresa que trabalham na reutilização e 
restauração de móveis usados. Ou seja, é uma ajuda de mão 
dupla. Disponível para iOS e Android.
VegMan: É crescente o número de pessoas que optaram por 
adotar um estilo de vida vegano como forma de preservação 
do planeta. E se você também está investindo em uma 
alimentação livre de produtos de origem animal, não deixe 
de baixar esse app. Ele informa quais são os restaurantes 
veganos (ou apenas vegetarianos) em diversas cidades do 
mundo. Ele é gratuito e está disponível para iOS.

Fonte: https://www.meioambienterio.com/5-dos-melhores-apps-de-sustentabilidade/
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Fevereiro Laranja
O segundo mês do ano é dedicado à campanha Fevereiro 
Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas 
sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. 
A leucemia é uma doença que se inicia na medula óssea, 
onde o sangue é produzido. A doença é um tipo de câncer 
que causa o crescimento acelerado e anormal nas células 
do sangue, responsáveis pela defesa do organismo, os 
leucócitos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado 
aumentam as chances de cura.

Sintomas: os sintomas se apresentam de formas variadas 
como sangramento nas gengivas e no nariz, inchaço no 
pescoço, cansaço, dores nos ossos e nas articulações, febres 
que podem vir acompanhadas de suores noturnos, perda de 
peso, aparecimento de manchas rochas ou avermelhadas 
na pele, palpitações e sensações incômodas na região 
abdominal.

Prevenção: os exames de rotina se enquadram na prevenção 
da leucemia. É necessária atenção para qualquer alteração 
no sangue que possa surgir nestes exames e caso exista 
suspeita da leucemia, é realizado um exame chamado 
mielograma, no qual é coletado uma pequena quantidade de 
medula óssea e se o resultado for positivo, o tratamento deve 
der iniciado imediatamente.

Tratamento: o tratamento tem a intenção de anular as células 
cancerígenas e retornar à produção das células sadias. Durante 
o tratamento é administrada a medicação quimioterápica, 
há um controle das infecções, das hemorragias e um foco 
maior no cuidado da doença no Sistema Nervoso Central, o 
que abrange o cérebro e a medula espinhal. Após o controle 
da doença, se necessário, é aconselhável o transplante de 
medula óssea.

Como é realizado o transplante: o transplante não ocorre 
por processo cirúrgico e pode ter início com células do próprio 
paciente (transplante autólogo), ou com as células do doador 
(transplante alogênico).
A doação se inicia quando o doador procura o hemocentro 
de sua cidade, retira cinco ml de sangue e assina um termo 
de consentimento da coleta deste material. Seus dados são 
armazenados no banco e se algum dia for compatível com um 
paciente que necessite do transplante, este doador é chamado 

pelo hemocentro para fazer mais alguns exames que constem 
que está bem de saúde. Após essa etapa e confirmada as 
boas condições de doação, o doador é internado e irá passar 
por um destes dois processos:
• Por pulsão: retirada da medula óssea pelo osso da bacia 

com uma agulha.
• Por aférese: com a administração de um medicamento 

as células sadias se proliferam e a doação é realizado 
como uma doação de sangue.

A doação de médula é muito importante, pois 
a cada cem mil pacientes, apenas um doador 

é compatível. Devido a essa estatística, 
quanto mais doadores tiver, maiores serão as 

probabilidades de compatibilidade entre as 
pessoas.

Fonte: https://www.unimednortepaulista.com.br/noticias/fevereiro-laranja---mes-de-combate-
a-leucemia-
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Alimentação saudável fortalece a imunidade 
contra gripes e intoxicações no verão

Manter uma alimentação saudável é uma missão considerada 
difícil para muitas pessoas, principalmente, nesta época de 
calor intenso. Alimentos como: petiscos, frituras, sorvetes 
e bebidas alcoólicas, passam a ser consumidos com mais 
frequência, nas viagens de férias de verão e passeios 
praianos. Devido a isso, é nessa época do ano, que gripes e 
intoxicações alimentares são mais constantes. A nutricionista 
Chaiany Lopes, afirma que o segredo para alinhar saúde 
e estética está nos nutrientes dos 
alimentos e equilíbrio das refeições.
“Como Nutri, a dica maravilhosa que 
eu dou é tentar distribuir as refeições 
ao longo do dia e evitar ficar muito 
tempo sem se alimentar, optando 
sempre por alimentos mais leves e 
com maior quantidade de água, pois 
esses facilitam a digestão e ainda 
contribuem para manter a hidratação 
do seu corpo”, pontuou.
Os 5 hábitos que não podem faltar na sua alimentação do 
verão:
1 - Comece garantindo a quantidade adequada de água para 
seu corpo. A dica geral é ingerir pelo menos de 2 litros por dia;
2 - Se for fazer algum passeio em praias, cachoeiras ou passar 
o dia na piscina, leve lanches práticos que tenham proteína, 
como: sanduíches de pão integral com frango ou atum, ovos 

de codorna, queijos, entre outros, pois eles darão saciedade 
e vão conter energia suficiente para o seu corpo. Lembre-
se de sempre usar bolsas térmicas ou gelo para manter a 
temperatura adequada desses alimentos e a dica é consumi-
los primeiro para não correr o risco de estragar;
3 - Tome cuidado com a procedência de alimentos comprados 
em quiosques ou bares perto de praia, observe sempre 
a higiene do local e se os alimentos estão com aspecto de 

frescos e na temperatura adequada 
para o seu tipo;
4 - Para os pequenos lanches, opte 
por alimentos mais naturais como 
castanhas, amendoim ou frutas. As 
frutas são muito ricas em vitaminas 
e minerais que são importantes 
para imunidade e possuem grande 
quantidade de água, fazendo seu 
corpo funcionar melhor e ajudando 

ainda mais a melhorar a hidratação;
5 - Para quem não é muito fã de fruta, tente aumentar o 
consumo de sucos naturais, e adicionar algum tipo de vegetal 
na hora de bater a fruta no liquidificador para deixar seu 
suco muito mais nutritivo. Esses sucos podem ser levados 
congelados e vão durar mais tempo nos passeios.

Fonte: https://odia.ig.com.br/macae/2022/01/6324002-alimentacao-saudavel-fortalece-
imunidade-contra-gripes-e-intoxicacoes-no-verao.html

Seção Informação

Carnaval 2022 do Rio de Janeiro e de São Paulo é adiado para Abril
Tiradentes com cara de carnaval. Assim será no ano de 
2022. Isso porque as Prefeituras do Rio de Janeiro e de São 
Paulo decidiram adiar os desfiles das escolas de samba do 
Carnaval 2022 para abril. As gestões assinaram nota conjunta, 
atribuindo a decisão ao avanço da variante Ômicron e a alta 
transmissão de Covid-19. 
Ambas as cidades já haviam também cancelado o carnaval de 
rua, assim como outras metrópoles 
do país. 
A nota oficial diz o seguinte: “As 
prefeituras do Rio e de São Paulo, sob 
a orientação de seus secretários de 
Saúde, optaram por adiar a realização 
dos desfiles das Escolas de Samba 
para o fim de semana do feriado de 
Tiradentes, em abril. A decisão foi 
tomada em respeito ao atual quadro 

da pandemia de COVID-19 no Brasil e a necessidade de, neste 
momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a 
vacinação em todo o território nacional”.
Calendário dos desfiles das escolas de samba
Com a nova decisão, ficou assim definido o carnaval 2022 
para as escolas de samba será nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 
30 de abril.

Até o momento, está mantido o feriado 
prolongado de Carnaval que inicia em 
26 de fevereiro até 01 de março.

Fonte: https://www.jornalcontabil.com.br/carnaval-do-rio-e-de-sao-paulo-e-adiado-para-abril/
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Dicas para economizar no material escolar em 2022
Mais um ano letivo se aproxima, e os pais têm que dar a 
atenção aos filhos em férias e, ao mesmo tempo, cuidar da 
compra do material escolar. Em grande parte das escolas, a 
volta às aulas está programada para fevereiro. Com estimativa 
de alta de até 30% nos preços do material escolar, uma das 
alternativas é reaproveitar os itens do ano anterior.
A educadora financeira Lorelay Lopes diz que reutilizar o que 
está conservado é uma boa alternativa para economizar. 
“Guardando o material do ano anterior, a pessoa vai apenas 
repondo o necessário. Isso vale, por exemplo, para lápis de cor 
e canetinhas, priorize a marca. Assim, você pega aquela cor 
que desapareceu da sobra de anos anteriores. Borrachas de 
qualidade duram muito. O principal é conscientizar a criança 
de que, ao comprar algo apenas para ter uma coisa nova, 
gera-se lixo desnecessariamente. O resultado é economia e 
educação.”

Livros usados
Para a educadora 
financeira Lorelay, é 
importante manter 
uma rede de contatos 
para troca ou venda 
de livros usados. “Use 
e abuse dos grupos 
de pais e mães do 
WhatsApp. A troca 
entre os anos faz toda 
diferença nessa hora. 
Venda os seus livros 
nos grupos de alunos que ingressam no ano escolar anterior 
ao de seu filho e compre dos que estão um ano à frente. Sem 
vergonha de economizar e cuidar do planeta.”

Dicas para economizar
O educador financeiro Roberto de Souza Barbosa, da Escola 
de Pais XD, tem dicas para que os pais economizem na 
compra do material escolar e recomenda que estes ensinem 
educação financeira aos filhos:

• Faça uma lista do que é básico:
“Algumas escolas já oferecem aos alunos, mas, se este não 
for o seu caso, faça a própria lista e lembre-se de colocar 
o que for realmente básico, porque na papelaria há muitas 
coisas que são uma tentação aos olhos dos pais e dos filhos.”

• Pesquise em pelo menos três sites na internet e veja 
os orçamentos:

“Compare os preços das lojas, olhe em aplicativos, que 
sempre têm promoções e vendem a preços acessíveis, pois, 
às vezes, mesmo pagando o frete, os produtos ainda saem 
mais baratos.”

• Cuidado com as exigências dos pequenos:
Todos os pais e mães já devem ter passado por isso: os filhos 
veem aqueles artigos coloridos, com desenhos, que custam o 
triplo ou quatro vezes mais que os outros. “Estamos vivendo 
uma época em que toda economia é bem-vinda, seja a curto 
ou longo prazo. E estamos em um período em que o IPTU 
e o IPVA vão começar a chegar. Portanto, tenham equilíbrio 
para agradar a criança, mas não se endividar com isso.”

• Compre em 
conjunto:
“Junte-se a outros 
pais para comprar o 
material em conjunto, 
pois no atacado sai 
bem mais barato. Por 
exemplo, ao invés de 
comprar cinco lápis 
de escrever, compra-
se uma caixa fechada 
e divide-se com os 
demais. Haverá uma 
quantidade maior e 

ainda sairá mais barato para todo mundo.”

• Compre à vista:
“Eu sei que talvez este não seja um bom momento, porém, 
se puder, pense a respeito, pois à vista é possível conseguir 
um descontinho maior, que vai ajudar bastante. ”

• Dê prioridade ao que for urgente:
“Se sua condição na hora da compra estiver difícil, priorize o 
que for urgente e compre o restante no decorrer das aulas.”

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/business/veja-dicas-para-economizar-no-material-
escolar-em-2022/
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Em Cartaz: Peça “A Pane”

“A Pane” é uma comédia sobre a justiça, 
onde um hóspede inesperado se transforma 
em réu de um jogo em que juiz, promotor, 
advogado e carrasco aposentados revivem 
suas profissões. Uma fábula que fala dos 
nossos dias.

No elenco um encontro de gerações: Antonio 
Petrin, Oswaldo Mendes, Heitor Goldflus, 
Roberto Ascar, Cesar Baccan e Marcelo 
Ullmann. Texto de Friedrich Dürrenmatt e 
direção de Malú Bazán.

09

Temporada: 28 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022 no Teatro FAAP (Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo – SP)

Dias e horários: Sextas-feiras às 21h; sábados às 20h; domingos às 18h.
Classificação etária: 14 anos

Valores:
Sábados: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).
Sextas e domingos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Ingressos à venda em:
Online – https://teatrofaap.showare.com.br/
Bilheteria física – Teatro FAAP de quarta a sábado, das 14h às 20h. Domingo das 14h às 17h. Em dias de espetáculos até o 
início da apresentação.
Televendas – 11 3662-7233 / 11 3662-7234
Colaboradores da LBR e Consórcios possuem 50% de desconto, mediante apresentação do crachá.

Dica enviada por: Maria José Martins – Consórcio LP-Hab
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LBR Engenharia na Linha do Tempo da 
Infraestrutura Brasileira 2010-2020

Na edição especial da Revista O Empreiteiro 60 anos, a LBR 
apareceu na Linha do Tempo da Infraestrutura no setor de 
Rodovias.

Contratante: DERSA

Projetista/Gerenciadora: Falcão Bauer, LBR, 
Contécnica

Contrato: Prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia para apoio à 
fiscalização, supervisão e acompanhamento 
das obras de construção do trecho norte 
do Rodoanel Mario Covas, lote 4 (2018).
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