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Capa - Seção Corporativa

Processos colaborativos, começam com 
engajamento e reuniões produtivas

Em continuidade ao projeto de reestruturação da empresa, 
melhorias de processos e implantação da Governança 
Corporativa, iniciou-se a fase de estruturação das reuniões 
corporativas, denominadas “Comitês”.

Objetivando a integração e interação entre as áreas, esses 
“Comitês” foram elaborados pela equipe do Escritório Central, 
na qual foi designada ponto focal do projeto em parceria com 
a consultoria Consense Educação para Relações.

Durante a construção desse projeto, notou-se pela equipe 
a importância da implantação dos “Comitês” como forma 
de engajar e estruturar a empresa e seus colaboradores, 
mantendo os processos alinhados e possibilitando que sejam 
revistos, quando necessário.

Meeting Time
Equipe Licitação: Aldair, Jeisa e Luana | RH-DHO: Mônica

Comitê de Desempenho das Unidades de Negócios
Manoel Galdino, Rossana, João Nardy, Eduardo Missaka, Flávio e Sandro.

Comitê de Desempenho das Unidades de Negócios
Benjamin, Vlamir, Rubiane, Folco, Eduardo Missaka, João Luis e Maria José. 

Anderson Siqueira (Consense)

Comitê de Desempenho das Unidades de Negócios
Manoel Galdino, Rossana, Renato, Sebastião Bonadio, José Navas, Flávio, Eduardo 

Missaka e João Nardy

Reuniões estruturadas, além de antecipar pautas, 
possibilitam que os participantes se preparem 
com maior foco e assertividade, proporcionando 
encontros mais produtivos.

“O sucesso de uma equipe está diretamente 
ligado ao envolvimento de todos os 

membros em prol de um mesmo objetivo”. 
(Ronaldo Sousa)

 RESPEITO | DETERMINAÇÃO | LEALDADE | TRANSPARÊNCIA
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Seção Corporativa

Programa de Integridade da LBR

“Ter Integridade na empresa é respeitar o parceiro de negócio, tratar bem funcionários, honrar contratos, respeitar as leis, 
não cometer infrações e evitar que elas aconteçam.”

Desde o último trimestre de 2021, a Diretoria definiu como 
objetivo revisitar nosso programa de integridade para que 
esteja alinhado com a Lei Brasileira de Anticorrupção (Lei 
12.846/13) e Certificado ISO 37.301/2021 (Sistemas de 
Gestão de Compliance), e gerar diversas consequências 
positivas para a LBR Engenharia. Por isso, todos nossos 
colaboradores passarão por treinamentos e deverão sempre 
estar atentos à Política de Integridade da LBR, disponível em 
nosso site e portal SGI.
Além disso, vale lembrar que o nosso canal de denúncias 
está acessível 24hrs por dia através do nosso site 
(www.lbreng.com.br) e pelo telefone (11) 3241-2789 – todas 
mensagens recebidas são tratadas de forma anônima e 
confidencial. 

Treinamento Compliance, reciclagem e novas diretrizes (Pedro, Luana, 
Maria José, Castelão, Folco, Eduardo, Benjamin, Vlamir, João Luiz e 
Rubiane). 

Team Meeting - Consórcio LP-HAB
Em 29 de Março, a área de RH-Desenvolvimento Humano 
Organizacional promoveu o primeiro Team Meeting com a 
equipe do Consórcio LP-HAB.
O encontro teve o objetivo de alinhar as atividades/processos 
e competências dos colaboradores, além de promover um 
brainstorming.

Nuvem de palavras realizada pela equipe

Foram abordados temas sobre autoavaliação, sugestões/
ações para melhoria, atendimento ao cumprimento de prazos, 
impacto e desempenho das atividades e comportamentos, 
foco e produtividade.

Ações como essa, reforçam 
a importância de promover 
encontros de equipes para 

desenvolvimento e 
melhoria contínua!

Jhosely e Mônica - RH-DHO
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Seção Desenvolvimento

Dicas e melhores práticas para ter reuniões produtivas
Reuniões produtivas nada mais são do que os encontros com a sua equipe ou 
superiores, em que você consegue cumprir com o objetivo inicial – seja ele tomar ou 
alinhar uma decisão, estabelecer pautas, direcionar novas ações avançar na discussão 
de um tema complexo e importante ou mesmo apresentar os resultados de um projeto. 
Esses encontros são momentos cruciais na gestão e precisam acontecer com 
regularidade, organização e principalmente, com horário para começo e fim! Pensando 
nisso, confira a seguir dicas para ter reuniões produtivas a distância ou presenciais:

Quais são os tipos de reuniões? 
O primeiro passo para realizar reuniões 
produtivas é identificar qual o tipo de 
cada reunião, já que é a partir disso que 
você vai saber quem precisa convidar, 
qual a pauta da reunião e quanto tempo 
ela pode durar. 

Após saber exatamente qual tipo 
de reunião precisará participar ou 
convocar, confira nossas dicas:

• Defina um horário limite para a 
discussão;

• Faça uma preparação pré reunião 
para se inteirar dos assuntos a 
serem discutidos (ou indique, por 
exemplo, que tipo de leitura precisa 
ser feita antes da discussão); 

• Acrescente na rotina do seu time as 
dailys – inspiradas na metodologia 
ágil, são reuniões curtas de 15 
a 20 minutos que facilitam o 
acompanhamento da equipe; 

• Anote tudo que foi decidido – para 
registrar as informações importantes 
e compartilhar com a equipe ou com 
os interessados depois; 

• Se você é o mediador daquela 
reunião, não se esqueça de exercer 
seu papel, guiando a discussão 
para o objetivo final; 

• Use apresentações apenas quando 
for relevante – gráficos e recursos  
visuais podem te ajudar a explicar 
melhor o seu ponto. 

Perceba que, para cada reunião, existe 
um ritual antes e um depois! 

Como tornar as reuniões produtivas 
Reuniões remotas: como torná-las 
produtivas?

Apesar de os direcionamentos para uma 
boa reunião remota serem parecidos 
com as reuniões presenciais, que 
apresentamos no tópico anterior, existem 
alguns pontos de atenção para esse 
modelo. Uma pesquisa publicada no El 
país chegou à conclusão de que nós 
nos sentimos mais cansados depois 
de reuniões remotas porque, devido à 
ausência de linguagem corporal – que faz 
toda a diferença no momento de troca de 
informações -, nosso cérebro precisa se 
esforçar muito mais para compreender o 
que está sendo dito. 
Ou seja, de acordo com os dados 
da pesquisa, um dia de reuniões 
presenciais pode não ser tão exaustivo 
quanto um dia de calls! Pensando nisso, 
nós compilamos em um infográfico as 
principais dicas técnicas e rituais para 
antes e durante a reunião. Confira ao 
lado.

Seja interativo(a) ou descarte a reunião

Entre os aspectos que colaboradores 
levam em consideração para avaliar uma 
reunião, a interatividade é o principal. 
Então, coloque-os efetivamente na 
conversa. Pergunte, use-os como 
exemplo, enfim, abra espaço para que 
participem.

Fonte: https://blog.runrun.it/reunioes-produtivas/
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Seção Desenvolvimento

Seção Qualidade

Mentalidade do Desenvolvimento Contínuo, com Leandro Karnal e André Duhá
O que você vai desenvolver: 
• Aprender a aprender: como despertar a mentalidade do desenvolvimento contínuo.
• Você é o que aprende: como transformar suas experiências em identidade profissional e pessoal.

Inscrições: https://mkt.pucrs.br/cursogratuitomentalidade

Produtividade, Gestão do Tempo e Propósito, com Christian Barbosa  e Carla Furtado
O que você vai desenvolver:
• Descubra como atingir novos níveis de eficiência e qualidade de vida por meio de uma melhor gestão do tempo.
• O papel da felicidade e do propósito em uma carreira produtiva e próspera.

Inscrições: https://mkt.pucrs.br/cursogratuitoprodutividade

Formação Profissional:

Cursos Gratuitos PUC RS

ISO 9001: Diferença entre documentos e registros
O que é um documento?
Existe uma diferença importante entre um documento e um 
registro. No contexto da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 um 
documento refere-se ao futuro, ao planejamento, a diretrizes 
que nortearão os rumos de sua empresa. São documentos 
que estabelecem aonde sua empresa quer chegar, como seus 
funcionários deverão agir e como as tarefas do seu processo 
deverão ser executadas. Exemplos de documentos, são:
• Procedimento;
• Instrução de trabalho;
• Código de ética da sua empresa;
• Norma;
• Lei.

Todos esses citados e outros determinam uma “regra”, uma 
forma de agir dentro da sua organização.
Pense na sua realidade, dentro da sua empresa quais seriam 
os documentos que ditam regras para o futuro.

E o registro?
Uma forma simples de entender é pensar que registros 
são anotações que ocorreram no passado, fatos que já 
aconteceram. Chamaremos esses registros de evidências, 
pois de fato eles são a prova de alguma coisa que já aconteceu.
São exemplos de registros:
• Contrato; 
• Ordem de serviço;
• Certificado de um curso realizado;

• Ata de uma reunião;
• Formulários.

Documentos e registros = Informação documentada
Apesar da diferença existentes entre os termos, a ISO 
9001:2015 simplificou o conceito e definiu ambos tudo dentro 
da mesma terminologia. Agora os documentos e registros são 
chamados de informação documentada.
Quando na norma diz para “manter informação documentada”, 
ela está se referindo aos documentos, por outro lado quando 
é utilizado o termo “reter informação documentada” trata-se 
dos registros.
Isto tira a ideia de que a ISO 9001 é um sistema de 
documentos, ao invés disso os documentos e registros são 
um apoio à organização.

Fonte: https://certificacaoiso.com.br/diferenca-entre-documentos-registros/
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Seção  Informação

Copos reutilizáveis 
Falando sobre hábitos sustentáveis e trocas que fazem a 
diferença no dia a dia, vamos falar sobre copos descartáveis. 
Assim como as garrafas, os copos reutilizáveis também 
são bons aliados da hidratação, além de serem repletos de 
benefícios para a natureza e para o seu bolso!
Diga adeus aos copos descartáveis!
Os descartáveis fazem ou 
já fizeram parte da rotina 
de muitos, no trabalho, 
nas salas de espera de 
consultórios médicos, 
shoppings, e até mesmo 
restaurantes e delivery. 
Porém, você já pensou na 
quantidade de descartáveis 
que são usados durante 
um único dia, em uma 
empresa, por exemplo? 
Por exemplo, vamos 
fazer um cálculo breve. De acordo com a maioria das 
recomendações médicas, um adulto deve ingerir, no mínimo, 
2 litros de água por dia. Dessa forma, se essa quantidade 
for ingerida em copos descartáveis, teremos em um só dia 
10 copinhos descartáveis. Agora, imagina esse número 
por semana, mês, ano, ainda multiplicado por milhões de 
pessoas…é muito plástico que não vai se decompor nem tão 

cedo.
Ainda assim, temos o copo de café, que mesmo se for de 
outro material, é igualmente prejudicial. Por isso, os copos 
reutilizáveis são uma ótima alternativa!
Entre os benefícios, podemos destacar:
• Saudáveis: não têm risco de soltar substâncias 

prejudiciais ao organismo.
• Econômicos: com um copo 
desses, você deixa de comprar 
garrafas d’água, por exemplo. 
• Resistentes: não quebram 
com facilidade, além de ocuparem 
pouco espaço, o que facilita o seu 
transporte.
• Sustentáveis: seus materiais 
se decompõem mais rápido na 
natureza e seu tempo de vida útil 
é maior em relação ao plástico, 
favorecendo o desenvolvimento 

sustentável do meio ambiente. 
• Estilosos: você pode escolher a cor ou até mesmo ter um 

copo personalizado com seu nome, desenho ou logo.
• Fáceis de limpar e de carregar consigo no dia a dia.

Ou seja, um hábito simples e sustentável que faz toda a 
diferença.

Fonte: https://blog.ekological.com.br/copos-reutilizaveis/

Seção Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

Dia Internacional do Livro Infantil
Além de homenagear os livros infantis, no dia 02 de Abril é 
celebrado tudo que envolve o universo literário infantil: contos 
de fada, fábulas, autores, ilustradores e claro, os leitores! 
A literatura infantil carrega a potência de um futuro melhor
O que são os adultos senão crianças que cresceram? O Dia 
Internacional do Livro Infantil é celebrado como forma de 
exaltar o poder transformador da literatura como forte aliado 
no desenvolvimento dos pequenos e pequenas. 
Confira a seguir dicas para incentivar a leitura infantil:
1. Crie vínculo com a história: Para isso, 
traga elementos do dia a dia da criança, 
contextualizando a obra e incentivando 
que ela crie um vínculo identitário com a 
história e os seus personagens.
2. Esteja atento aos interesses: Converse 
com as crianças! Esteja atento/a aos seus 
gostos, sobre o que falam e compartilham 
com os colegas. 

3. Combine leitura com passeios: Combinar a leitura com 
brincadeiras e passeios pode ser incrível, criando uma 
lembrança lúdica na criança. E, se não é possível levá-los 
para passear, a tecnologia pode ajudar muito.
5. Crie um ambiente de leitura: Criar um espaço de leitura 
pode ser uma ótima possibilidade. Ele pode ser um cantinho 
confortável e colorido com almofadas, gravuras de livros, 
imagens de personagens famosos e principalmente, desenhos 
que as próprias crianças fizeram.

6. Incentive a imaginação: O momento da 
pós leitura deve ser aproveitado. Estimule 
que deem novas formas aos personagens, 
ou mesmo que criem suas próprias histórias 
com suas novas ilustrações. A intenção 
é fazer com que a criança desenvolva a 
imaginação e continue brincando.

Fontes: https://leiturinha.com.br/blog/dia-internacional-do-livro-infantil/
https://www.arvore.com.br/blog/incentivar-leitura-educacao-infanti
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Abril Verde

O Abril Verde, é o mês para a conscientização sobre a 
segurança e saúde no trabalho. Esse mês foi escolhido, pois 
em 28 de abril foi instituído pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), como o Dia Mundial da Segurança e Saúde 
no Trabalho. A data teve origem em 1969, quando, nesse dia, 
a explosão em uma mina, nos Estados Unidos, matou 78 
mineiros. 
Segundo a OIT, cerca de 270 milhões de trabalhadores são 
vítimas de acidentes ou doenças do trabalho, anualmente. De 
acordo com o relatório, o Brasil apresenta cerca de 1,3 milhão 
de casos, em sua maioria, motivados pelo descumprimento 
das normas básicas de proteção e condições inadequadas 
nos processos e no ambiente de trabalho.

O que é acidente de trabalho?

É aquele que acontece em decorrência do exercício da 
atividade, durante o expediente ou no percurso de ida ou volta 
do local de trabalho. O acidente de trabalho é aquele onde 
ocorre lesão corporal ou perturbação funcional (permanente 
ou temporária), que causa morte, perda ou redução da 
capacidade para o trabalho.

Dicas de prevenção e segurança no trabalho

A segurança no trabalho não é apenas para o trabalhador que 
lida com máquinas pesadas na metalurgia, mas para todos 
os trabalhadores. Mesmo nos ambientes menos hostis, como 
escritórios, o trabalhador deve ter as condições ideais para 
realização da sua atividade. Confira as principais medidas 
de segurança e prevenção no trabalho que preparamos para 
você:

1.  Nunca deixe de utilizar os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) durante a execução das atividades
2.  Evite brincadeiras durante o trabalho. Volte sua atenção 
para a atividade que está executando
3.  Não improvise ferramentas ou procedimentos, solicite a 
compra de equipamentos e ferramentas adequadas
4.  Oriente os novos colegas sobre os riscos da atividade que 
vão executar
5.  Não deixe objetos caídos e espalhados pelo chão ou em 
áreas indevidas

6.  Não fume em locais proibidos, procure os locais destinados 
para tal, ou, faça ainda melhor e pare de fumar. Sua saúde 
agradecerá.
7.  Evite a pressa, além de se expor ao um nível de risco bem 
maior, seu trabalho não terá uma boa qualidade
8.  Mantenha livres as áreas de circulação, as saídas de 
emergência e o acesso a equipamentos como extintores
9.  Preste atenção na sua postura, caso trabalhe sentado 
durante muito tempo
10.  Atente também para iluminação do seu ambiente de 
trabalho, a falta ou excesso podem prejudicar a sua visão ao 
longo do tempo

Pequenas mudanças de hábitos podem 
fazer uma grande diferença, além de evitar 

acidentes e doenças. A sua segurança e 
a dos seus colegas, também depende de 

você. Faça sua parte.

Fonte: https://www.ssisaude.com.br/Blog/post/seguranca-trabalho
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Abril Azul
Estabelecido pela Organização das Nações Unidas -ONU, o 
mês de abril é marcado pela cor azul como uma forma de 
conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar 
visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além 
disso, no dia 02 de Abril foi estabelecido como o Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo.
Apesar de suas dificuldades de interação social, os autistas 
fazem parte da sociedade e têm os mesmos direitos de todos. 
Conhecer sobre o tema é uma das formas encontradas para 
diminuir a discriminação. Por isso, dedicar um mês a assunto 
é tão importante.
Vamos entender o conceito de autismo
O que é o autismo?
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TEA é um 
transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado 
por dificuldades de comunicação e interação social e pela 
presença de comportamentos e/ou interesses repetitivos ou 
restritos. Esses sintomas configuram o núcleo do transtorno, 
mas a gravidade de sua apresentação é variável. E embora 
não haja cura, o diagnóstico e intervenções precoces podem 
alterar o prognóstico e suavizar os sintomas.
Como identificar o autismo?
O autismo pode ser identificado desde o primeiro ano de vida, 
embora seu diagnóstico geralmente se dê entre os 4 e 5 anos. 

Certas características, tais como dificuldade de interação 
social, dificuldade em se comunicar, hipersensibilidade 
sensorial, desenvolvimento motor atrasado, comportamentos 
repetitivos ou metódicos, podem indicar a presença do TEA.
O que causa o autismo?
Apesar de não possuir causas totalmente conhecidas, há 
relatos de determinados fatores que contribuem para que 
uma criança venha ao mundo com autismo, como estresse, 
exposição a substâncias tóxicas, desequilíbrio metabólicos, 
infecções e complicações durante o período de gravidez.
Capacidade do autista:
Apesar das dificuldades que um autista encontra para realizar 
algumas atividades, por outro lado quando se foca em 
determinada prática, consegue desempenhar suas funções 
com excelência e adquirir habilidades incríveis.

Autismo não é 
doença, é apenas 

uma diferença!

Fonte: https://www.smg.edu.br/abril-azul-mes-de-conscientizacao-do-autismo-2/

Seção Qualidade de Vida e Saúde

Flexibilização do uso de máscaras
O governo do estado de São Paulo anunciou, em 17 de 
março, que não será mais obrigatório o uso de máscaras 
de proteção contra a Covid-19 em ambientes fechados. A 
flexibilização, decretada pelo governador, desobriga o uso de 
máscaras nessas áreas, com exceção do transporte público – 
e seus respectivos locais de acesso – e nos locais destinados 
à prestação de serviços de saúde. 
O uso agora torna-se opcional em ambientes como escritórios, 
comércios, salas de aula, academias, entre outros. A 
flexibilização em ambientes abertos já havia sido autorizada 
pelo governador desde 09 de março.
A decisão foi baseada em análises técnicas do Comitê 
Científico do Coronavírus de São Paulo. Os especialistas 
levaram em consideração o índice de vacinação com 
duas doses no estado, que atingiu a meta definida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da 

Saúde (MS) de 90% da população elegível, ou seja, acima de 
5 anos imunizada.
Entre as análises também foi considerado que após 14 dias 
do feriado de Carnaval, foi constatado uma manutenção da 
melhora dos indicadores epidemiológicos, indicando que a 
queda na transmissão da Sars-Cov 2 no Estado de São Paulo 
segue de maneira progressiva. 

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/governo-de-sp-acaba-com-uso-
de-mascaras-em-locais-fechados/

Mesmo com a flexibilização 
do uso de máscaras, é 
importante manter os 

cuidados e regras sanitárias 
para evitar o contágio pelo 

Coronavírus. Cuidar da 
saúde sempre será a sua 

melhor escolha!
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Beyond Van Gogh
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Um dos artistas mais aclamados do mundo, o holandês 
Vicent Van Gogh (1853-1890) tem suas obras revisitadas 
na exposição Beyond Van Gogh, em cartaz no Morumbi 
Shopping, em São Paulo. 
Em um espaço de 2.000 metros quadrados, a mostra reúne 
imagens de 300 telas do pintor. Podem ser vistas as famosas 
Noite Estrelada (1889) e Quarto em Ales (1888). Além dos 
variados autorretratos que o artista fez e dos quadros que têm 
girassóis como protagonistas.

Fonte: https://passeioskids.com/beyond-van-gogh-passeios-kids/

Exposição imersiva da Obra Monumental de Van Gogh é imperdível

A instalação moderna abraça e acolhe visitantes de todas as 
idades. As cores e as emoções impressas nas obras do artista 
serão apresentadas de uma maneira pop e sensorial. Vivida 
por milhões de pessoas ao redor do mundo, a experiência 
Beyond Van Gogh usa tecnologia de projeção de ponta 
para criar uma viagem sensorial. As obras-primas do pintor 
ganham vida, aparecem e desaparecem. Elas fluem por 
múltiplas superfícies. São projetadas no chão e nas paredes 
que se envolvem em luz, cor e formas para revelar flores, 
cafés, paisagens.
A exposição já atraiu mais de 10 milhões de pessoas ao redor 
do mundo. Em cidades como Austin, Detroit e Miami, nos 
Estados Unidos, e Ottawa, no Canadá.
No Brasil, depois de São Paulo, Beyond Van Gogh vai para 
Brasília, onde será montada no ParkShopping, no mês de 
julho.

Local: Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 
– Estacionamento G4 – Jardim das Acácias – São Paulo/ SP
Data: até 03/07
Horário: segunda a sexta, das 10h às 22h (sessões a cada 20 
minutos, com a última entrada sendo às 21h20) | Domingos, 
das 10h às 19h
Classificação: Livre. 
Valores:
Segunda a Sexta – Diurno
Inteira – R$ 70,00
Meia – R$ 35,00
PCD – R$ 28,00
Crianças menores de 3 anos não pagam e de 3 a 17 anos 
pagam meia entrada.

Ingressos à venda em: https://www.livepass.com.br/beyond-
van-gogh

Segunda a Sexta – Noturno
Inteira – R$ 90,00
Meia – R$ 45,00
PCD – R$ 28,00
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Páscoa é renascimento....
Que renasça em você sentimentos 

puros de amor, fraternidade, 
esperança, carinho e união.

Feliz Páscoa!


