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Capa - Seção Contratos

DER - Consórcio LBR-MENG
Caminhões com excesso de carga, oferecem riscos para
a segurança da Rodovia, podendo resultar em acidentes
graves, além de comprometer a integridade da infraestrutura
da Rodovia ocasionando danos ao pavimento.
A LBR Atuando junto ao DER/SP (Departamento de Estradas
e Rodagem) assinou em outubro de 2021, através do
CONSÓRCIO LBR-MENG, um contrato para a prestação
de serviços de apoio à operação volante de instrumentos
destinados a fiscalização de peso e dimensões de veículos
pesados na malha viária administrada pelo DER/SP, divididos
em 13 lotes. lote 8 - Divisão Regional de São José do Rio
Preto – DR.9.
O Consórcio LBR-MENG é constituído pelas empresas
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e MENG
ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA onde a
gestão do contrato é exercida através do Engenheiro Flávio
Felix Ribeiro.

A equipe é composta por 18 profissionais, entre: Engenheiro,
Supervisor de Operações, Coordenadores, Balanceiros,
Auxiliares de Pista, Auxiliares de Tráfego e Auxiliares
Administrativos que desenvolvem como principais atividades
serviços técnicos especializados de coleta de dados dos
veículos pesados de modo que a mobilização atenda à
legislação aplicável à fiscalização de peso e dimensões,
visando preservar a integridade da infraestrutura rodoviária
de transportes e promover a segurança dos usuários que
trafegam nestas rodovias, coibindo a prática do sobrepeso
no transporte de cargas, onde em casos de irregularidades
é aplicado o auto de infração conforme previsto no código de
trânsito brasileiro (CTB).

Além do trabalho de operação, o Consórcio LBR-MENG
também realizou a recuperação e implantação de bases
operacionais em locais estratégicos definidos pelo
compreendendo em construção / recuperação da plataforma
de pesagem, dos acessos, do pátio e sinalização nos locais
a abaixo:
•
•
•
•
•
•

SP-304 410+000 Ibitinga/Novo Horizonte
SP-310 495+700 Nhandeara/Monte Aprazível
SP-320 460+700 Bálsamo/Votuporanga
SP-379 014+000 Ibirá/Urupês
SP-425 162+200 São José Rio do Preto/Olímpia
SP-379 14+000 Urupês/Ibirá

A segurança viária faz parte da missão deste Consórcio,
que através do contrato com o DER, preza por oferecer
segurança aos usuários.
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Aprenda os sete princípios de gestão de qualidade ISO 9001
e melhore a sua eficiência nas rotinas do seu negócio
1. Foco no cliente

O cliente precisa se sentir satisfeito com sua compra ou
serviço recebido. Ao utilizar seu produto ou serviço, ele deve
sentir que as suas expectativas foram atendidas e realmente
recebeu o que esperava, mas pense que o ideal é sempre
entregar um pouco mais do que seu cliente espera, o que irá
lhe dar o privilégio de sempre fechar novos negócios com este
mesmo cliente.
Essa visão deve estar bem clara para a liderança e, a partir
dela, ser estendida e aplicada para todos os envolvidos.

2. Liderança

A liderança é ponto chave para cumprir uma estruturação
de processos inteligentes e que sejam executados de
forma eficiente por toda a equipe. Ela conduzirá a seus
colaboradores para atingirem melhores resultados, maior
produtividade e automaticamente teremos um reflexo positivo
nos seus clientes. Somente com uma liderança adequado
você conseguirá conduzir seus processos para os melhores
resultados.

3. Engajamento das pessoas

Todos aqueles que estão envolvidos na cadeia produtiva
precisam ser aptos a exercer as suas
funções de modo eficiente, bem como
também vestir a camisa. Equipes não
comprometidas podem prejudicar a
qualidade de sua entrega e afetar os
resultados de sua organização.
Isso também implica a capacidade
de liderança daqueles que estão em
posições de destaque -um líder ruim
não conseguirá obter o resultado
desejado por não estimular e cativar
os colaboradores.
Nunca se esqueça que o nível
da entrega a ser realizada para
seu cliente, dependerá muito
da competência e engajamento
desenvolvido em sua equipe.

4. Abordagem de processo

É preciso compreender como funciona cada processo
importante em sua organização e como acontece suas
interações, o que te levará a ter uma visão clara sobre o
funcionamento de sua estrutura organizacional, através de
controles eficientes e metas estabelecidas.
É preciso planejar cada processo, torná-lo mais produtivo,

de forma a evitar perda de tempo e de recursos, bem como
otimizar a energia despendida pela equipe na execução de
suas atividades.

5. Melhoria

A melhoria é algo que deve estar inserida na cultura de sua
organização, pois é o processo que irá te alavancar para
melhores resultados.
Tenha em mente os 12 princípios da “Melhoria Contínua”:
• Corrija os erros no momento em que forem identificados;
• Use a cabeça, não a carteira;
• Repita o “porquê” 5 vezes;
• A Melhoria contínua nunca acaba;
• Trabalhe em equipe, colaborando;
• Os problemas são oportunidades;
• Primeiro entenda o problema, depois vá e conheça;
• Evite as desculpas e assuma;
• Abandone as ideias fixas, seja flexível;
• Nunca desista, seja proativo;
• Não subestime a inteligência e o conhecimento dos
outros;
• Opte pela solução mais simples, não pela perfeita.

6. Tomada de decisão baseada
em evidência
O achismo não leva a nada! É
importante que todas as decisões
tomadas sejam baseadas em
informações reais, conduzindo a
atitudes mais inteligentes.

7. Gestão de relacionamento

Lembra-se de que o foco é no
cliente? Pois é, isso significa que
não se encerra a sua relação com
ele no momento em que o produto ou
o serviço é entregue. É necessário
estabelecer uma boa relação com ele
no pós-venda também.
Esse item também está relacionado
com a gestão de relacionamentos
entre os setores da empresa, entre líderes e colaboradores, e
entre empresa e fornecedores.
Esses princípios de gestão de qualidade ISO 9001 ajudarão a
orientar os processos da sua empresa, bem como estabelecer
parâmetros importantes para o seu sistema de gestão.
Fonte: https://isotecconsultoria.com.br/confira-os-7-principios-de-gestao-de-qualidadeconforme-a-iso-9001/
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Seção Desenvolvimento

A Lei do espelho
A lei do espelho é baseada no seguinte princípio: tudo o que vemos nos outros é um reflexo de nós mesmos.

De acordo com essa lei, as pessoas que mais nos passam
um sentimento negativo são as que mais têm coisas para nos
ensinar sobre nós mesmos, e tudo o que rejeitamos nelas
representa algo que não resolvemos em nosso interior.
Quando compreendemos essa dimensão e trabalhamos
em nós mesmos para mudar aquilo que nos desagrada nos
outros, podemos melhorar significativamente a qualidade de
nossas vidas e de nossos relacionamentos.
Aquilo que nos desagrada tem algo para
nos ensinar
Você já parou para pensar sobre as
pessoas e coisas que o incomodam? O
que será que o incomoda tanto nelas?
Qual será a característica que o deixa tão
desconfortável ao seu redor?
Se você refletir sobre isso, descobrirá que
esse incômodo pode ter mais a ver com
você do que com a outra pessoa. Por
exemplo, suponha que exista uma pessoa
muito sincera em sua vida, que diz o que
pensa, sem mascarar as coisas e isso o
incomoda. Será que o que você realmente
não gosta é o que ela diz, ou o fato de ela conseguir dizer
tranquilamente coisas que lhe custa muito expressar.
Para a lei do espelho, claro, seria a segunda opção. O que
nos incomoda em outras pessoas está relacionado a nós, e
não a elas.
Como podemos usar a lei do espelho para evoluirmos
Podemos usar essa lei para enxergarmos as coisas que
precisamos melhorar e alcançarmos nossa evolução. Se
você deseja testar a lei do espelho, tente fazer este pequeno
exercício:

1. Pense em uma pessoa que lhe faz muito mal, que tem
muitos comportamentos que o desagradam
2. Ainda pensando nela, escreva em um papel todas as
características de sua personalidade
3. Quando a lista estiver completa, reflita: O que essas
características da pessoa têm a ver com você?
4. Seja honesto sobre isso, pode não ser fácil no começo,
mas as respostas virão.
Quando você terminar essas etapas e fizer
uma reflexão profunda, provavelmente,
algumas das coisas que você escreveu
no início o incomodarão menos. Isso
acontecerá porque a função dessas coisas
era, apenas, abrir seus olhos.
Para concluir o exercício, ainda falta uma
etapa: reconciliar-se com essa pessoa.
Sabendo que as coisas que você não gosta
em outra pessoa, na verdade, estão dentro
de você, precisa eliminar o sentimento
negativo pela outra pessoa, e nada melhor
para isso do que fazer uma lista de virtudes
dessa pessoa.
Anote tudo o que é bom na outra pessoa, qualidades, talentos,
gostos, personalidade. Também não será fácil no começo, mas
se você se esforçar, conseguirá. Quando concluir o exercício,
perceberá que essa pessoa é como todos nós, tem defeitos
e qualidades, coisas boas e ruins, e merece compaixão e
carinho, assim como você.
Esse é um grande exercício de desenvolvimento pessoal.
Você está disposto a tentar?
Fonte: https://osegredo.com.br/lei-do-espelho-o-que-e-e-tudo-o-que-voce-precisa-saber/

Ler é saber:

Livro: A Coragem de ser imperfeito
Se pensarmos que todos nós temos algo a desenvolver e características pessoais que muitas vezes
não são expressadas da forma que gostaríamos, devemos procurar ferramentas que nos auxiliem,
por isso, uma dica é conferir o livro: A Coragem de ser Imperfeito - Brené Brown.
“Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim.
Como mostra a autora, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição
de coragem. Neste livro, ela apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, provoca
grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos.”
Preço médio: R$ 29,90
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Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

Você sabe como produzir menos lixo?
Em nossa rotina diária, produzimos uma enorme quantidade
de resíduos. Embalagens e descartáveis dos mais diversos
tipos, sobras de alimentos, dejetos sanitários e poluentes,
sobrecarregam os aterros e causam enormes transtornos à
população. Para evitar isso, precisamos produzir menos lixo,
além de praticar o consumo consciente.
Para se ter uma ideia, cada brasileiro produz, em média,
pouco mais de 1 kg de lixo por dia, de acordo com informações
da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe), que detectou que, anualmente,
cada pessoa produz nada menos do que 387kgs de resíduos
no Brasil.
No meio de todo esse lixo, cada material possui um tempo
para se degradar na natureza e aqueles que possuem menor
tempo de uso e maior prazo de decomposição, na maioria das
vezes, trazem um maior impacto para a nossa comunidade e
ao meio ambiente. Por isso, sob a ótica da sustentabilidade, é
importante avaliarmos quanto tempo demora para decompor
cada lixo que geramos.

Devemos concentrar nossos esforços, especialmente na
redução do consumo de materiais que levam muito tempo
para se desfazer e focar nos produtos biodegrádeveis ou que
possuam alta durabilidade e possam ser reutilizados por um
longo período de tempo.
Quais os riscos decorrentes do excesso de resíduos?
A quantidade de materiais descartados representa um
enorme problema, uma vez que os aterros públicos estão
sobrecarregados e ainda não existem políticas efetivas de
descarte e reciclagem no contexto nacional.
Quando chove, tais materiais são levados pela água e atingem
bueiros públicos (causando enchentes), poluem córregos, rios
e lagoas, até chegar nos mares e oceanos, prejudicando uma
parte vital do ecossistema natural. Um dos principais rios do
país, o Tietê, que atravessa a capital paulista, é um exemplo
dos danos causados pelo excesso de resíduos.

Como produzir menos lixo?
Embora os governos precisem lidar com os problemas
causados pelo excesso de resíduos, é fundamental que as
pessoas tenham consciência acerca dos danos ambientais
e passem a adotar boas práticas para isso. Você já parou
para pensar de quantas formas podemos reduzir a produção
de lixo? É importante que cada um de nós faça a sua parte,
consumindo de forma consciente e reduzindo a quantidade de
lixo gerada no dia a dia.
Na cozinha
Escolha utensílios duráveis, aposte em formas e embalagens
reutilizáveis de silicone, além de coadores de café em inox,
que não são descartáveis.
O uso de ecobags, por exemplo, é uma forma de trazer suas
compras do supermercado ou feira sem a necessidade de
embalagens plásticas. Sempre que possível, compre itens a
granel e transporte-os em sua própria sacola.
Quando a embalagem for inevitável (um vidro de palmito,
por exemplo), procure descartar de forma adequada (ou
seja, destinando à reciclagem) ou
reaproveitar. Da mesma forma, evite
o desperdício de alimentos, fazendo
compras inteligentes e congelando
porções.
Em sua rotina diária
Escolha copos e canecas laváveis,
sacolas retornáveis e garrafas de
silicone, por exemplo. Com isso, além
de evitar o acúmulo na natureza, você
também reduz suas despesas com tais
itens.
Se você tem filhos, ensine-os sobre a importância de
reduzirem os resíduos.
No trabalho
Evite imprimir o que não for realmente necessário, reutilize
os papéis impressos como rascunho e descarte os materiais
adequadamente (coleta seletiva).
Como fazer a sua parte?
Para reduzir os danos, é fundamental que cada um tenha
responsabilidade ambiental. Afinal, a sustentabilidade
depende de pequenas ações, colocadas em prática por
cada um de nós. Assim, é importante conhecer alternativas
sustentáveis aos produtos tradicionais, além de reduzir o
desperdício e minimizar o uso de itens que gerem resíduos.
Por isso, sempre preste atenção ao impacto dos seus hábitos
de consumo e como eles podem impactar ou salvar o planeta!
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Maio Amarelo
Maio Amarelo nasceu com uma só proposta: Chamar a
atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo.
Algumas medidas simples podem ser determinantes para
salvar tanto a sua vida, quanto a dos demais condutores e
pedestres que dividem a via com você. Vamos às dicas:
Respeite a legislação
Respeitar o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é
imprescindível. As regras de trânsito foram criadas com o
objetivo de garantir a segurança e um trânsito harmonioso.
Quando isso não ocorre é porque o CTB deixou de ser
respeitado, por isso, é fundamental conhecê-lo e aplicá-lo.
Faça a manutenção do veículo
Colocar em dia a manutenção do veículo é outra medida muito
eficaz no sentido de garantir a segurança no trânsito, evitar
acidentes e preservar a vida útil do seu meio de transporte. É
que o mau funcionamento de componentes da embreagem,
correntes e freios, por exemplo, pode ocasionar colisões de
alta gravidade nas avenidas e ruas.
Utilize os equipamentos de segurança
Equipamentos como cinto de segurança, capacete,
vestimentas resistentes e calçados adequados são capazes
de tornar os condutores menos vulneráveis em casos de
acidentes, muitas vezes minimizando impactos, além de evitar
as sempre indesejáveis multas. Utilizá-los, portanto, é vital.
Não utilize telefone celular
Segunda maior causa de sinistros do Brasil, de acordo com
dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego
(Abramet), o uso de telefone celular no trânsito é considerado
infração gravíssima, resultando em multa e perda de pontos
na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Mantenha a distância mínima
Manter a distância mínima dos demais veículos é uma medida
relevante de direção defensiva, uma vez que esperar que
os outros motoristas tenham cautela torna-se arriscado. Ao
respeitar o distanciamento você contribui para propiciar mais
tempo de reação em situações de risco e maior espaço para
possíveis manobras.
Sinalize corretamente
O uso correto da sinalização também contribui para assegurar
mais segurança no trânsito. Utilizar o pisca-alerta quando a
situação exigir, dar seta antes de realizar uma conversão e
atentar-se aos faróis são alguns exemplos nesse sentido. Para
evitar que alguém seja pego(a) desavisado(a), é igualmente
relevante, além de sinalizar, demonstrar atenção aos sinais
transmitidos pelos demais condutores.

Atente-se aos limites de velocidade
Muitos acidentes poderiam ser evitados se os limites de
velocidades das vias fossem respeitados. Por isso, é de
fundamental importância se atentar ao que está determinado
antes de pisar no acelerador. Observar ao máximo retrovisores,
cruzamentos e faróis também é indispensável para evitar as
colisões com outros veículos, pedestres e ciclistas.
Redobre os cuidados em dias de neblina e chuva
Situações relacionadas ao clima, tais como: neblina, chuva e
granizo costumam interferir na visão dos condutores, o que
requer, por si só, atenção redobrada. Nesses casos, reduzir
a velocidade e aumentar os cuidados referentes à sinalização
são iniciativas que auxiliam os motoristas.
Conserve a postura correta
Você sabia que manter a postura correta enquanto dirige,
além de evitar acidentes, também auxilia nos cuidados à
saúde? Para isso, a coluna deve estar sempre ereta. Já os
ombros e braços precisam estar relaxados para facilitar os
movimentos e manobras, bem como as mãos e os cotovelos
têm a necessidade de ficar alinhados, principalmente no caso
dos motociclistas. Os pés, por sua vez, não devem ficar com
calçados inapropriados e distantes dos pedais.
Dissemine a gentileza
Já dizia o profeta: “Gentileza gera gentileza”. Por mais
desafiador que seja ignorar a falta de respeito – infelizmente
algo muito comum no trânsito -, retribuir com grosserias
é sempre uma atitude arriscada. Nessas horas, o ideal é
procurar manter a calma e solucionar o problema de modo
pacífico. Mais do que isso, ser gentil no trânsito significa
respeitar demais veículos, pedestres e ciclistas, contribuindo
para que a convivência nas estradas, avenidas e ruas seja,
cada vez mais, harmoniosa, ao invés de conflituosa.

Fontes: https://www.segurancadotrabalho.ufv.br/maio-amarelo-no-transito-o-sentido-e-avida/
https://www.fretefast.com.br/11-dicas-para-voce-ter-mais-seguranca-no-transito/
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

17.05 | Dia Mundial da Hipertensão
A data tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a
pressão alta em todas as populações ao redor do mundo. A
pressão arterial elevada é o fator de risco para a ocorrência
de derrames, ataques cardíacos e outras complicações
cardiovasculares, provocando a morte de mais de dez milhões
de pessoas a cada ano.
O que é Hipertensão:
A hipertensão ocorre quando a pressão do sangue causada
pela força de contração do coração e das paredes das artérias
para impulsionar o sangue para todo o corpo acontece
de forma intensa, sendo capaz de provocar danos na sua
estrutura.
Sintomas:
Tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e
alteração na visão podem ser sinais de alerta para alteração
na função de bombeamento do sangue, entretanto, a
hipertensão geralmente é silenciosa, por isso é importante a
medida regular da pressão arterial.
Principais Causas:
Obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento estão
associados ao desenvolvimento da hipertensão. O sobrepeso

e a obesidade podem acelerar até 10 anos o aparecimento
da doença. O consumo exagerado de sal, associados a
hábitos alimentares não adequados também colaboram para
o surgimento da hipertensão.
Prevenção e controle:
• Manter o peso adequado, se necessário, mudando
hábitos alimentares;
• Não abusar do sal, utilizando outros temperos que
ressaltam o sabor dos alimentos;
• Praticar
atividade
física regular;
• Aproveitar momentos
de lazer;
• Abandonar o fumo;
• Moderar o consumo
de álcool;
• Evitar
alimentos
gordurosos;
• Controlar o diabetes.
Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/17-5-dia-mundial-da-hipertensao-saiba-sua-pressao/

31.05 | Dia Mundial de Combate ao Fumo
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a
epidemia global do tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas
a cada ano. Desse total, mais de 6 milhões correspondem a
fumantes regulares de tabaco, enquanto que cerca de 890 mil
correspondem a fumantes passivos, que estiveram expostos
à fumaça do cigarro.
O tabagismo é, reconhecidamente, uma doença crônica e um
fator de risco para cerca de 50 doenças, entre elas o câncer,
a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e as doenças
cardiovasculares.
Entre as mais de quatro mil substâncias presentes no cigarro,
a nicotina é considerada a principal responsável pelo vício e
a grande vilã nessa guerra. De acordo com especialistas, ao
ser inalada, a substância é absorvida pelo pulmão, entra na
corrente sanguínea e chega ao cérebro, gerando sensações
de prazer. Tudo isso acontece em questões de segundos.
Mas, com força de vontade é possível abandonar o vício e
preservar a saúde. Veja a seguir algumas dicas para se livrar
do cigarro de forma saudável.
Dicas para abandonar o cigarro
1. Quem fuma geralmente associa o cigarro ao prazer e bemestar. Para quebrar esse padrão, o fumante deve procurar
fumar sozinho e, de preferência, de uma maneira que lhe
cause uma sensação de desconforto, como em pé, na área

de serviço;
2. Um dos maiores problemas causados pelo cigarro é a
indisposição. No entanto, o exercício físico proporciona
as mesmas sensações de prazer que o cigarro. Por isso é
importante ter o hábito de se exercitar todos os dias, por no
mínimo 30 minutos, para ajudar na qualidade de vida e na
diminuição da dependência do cigarro;
3. Muitos pensam que parar de fumar é um exercício “da noite
para o dia”, mas é algo muito mais complexo. Especialistas
recomendam que o processo de suspensão do tabagismo
seja feito gradualmente, diminuindo o número de cigarros em
25% a 30% a cada sete dias, para não provocar crises de
abstinência e mau humor;
4. Ingerir bebidas alcoólicas desencadeia uma série de
processos químicos que
aumentam a vontade de
fumar. Portanto, evite o
álcool durante o processo de
suspensão do cigarro;
5. O tabagismo é uma doença
crônica, por isso caso você
não consiga parar de fumar
sozinho, procure um médico
para realizar um tratamento.
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Campanha de Vacinação da Gripe
Em Abril/2022 a LBR em parceria com a CIPA, promoveram a Campanha de Vacinação da Gripe, com o objetivo de imunizar
os seus colaboradores contra o vírus da Influenza.
A imunização reduz a circulação do vírus, comum nessa época do ano e, consequentemente, o número de hospitalizações e
risco de morte devido à gripe, já que o Influenza está relacionado a uma série de complicações como pneumonia e doenças
cardíacas, por exemplo.

A campanha foi realizada com os colaboradores alocados na capital de São Paulo, mas é
importante que aqueles que residem em outras regiões estejam atentos ao calendário de
vacinação dos postos de saúde e se imunizem assim que possível.

Vacina é proteção!
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Seção Segurança no Trabalho
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Seção Cultural

3 passeios gratuitos para fazer na Avenida Paulista aos domingos
Você sabia que a Avenida Paulista fica aberta aos pedestres (e fechada para os carros) durante o domingo, mais precisamente
das 9h às 17h? Isso significa que é possível curtir uma verdadeira praia urbana na cidade, com direito a caminhar em meio a
uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Sem falar nos diversos centros culturais e atrações que a icônica Avenida
abriga!
Para te inspirar a ver a cidade com outros olhos, confira 3 dicas de locais gratuitos para visitar na Avenida Paulista.
Explorar a Japan House
A Japan House é o primeiro centro cultural do mundo dedicado à
cultura nipônica, e está localizado no final da Avenida Paulista. Com
entrada gratuita, a casa, que traduz perfeitamente o Japão do século
21, mas também mostra as raízes e tradições do país, oferece ao
público exposições, oficinas, gastronomia oriental, uma extensa
biblioteca e muita tecnologia.
Endereço: Avenida Paulista, 52
Horário de funcionamento: Domingos das 10h às 18h
Preço: grátis
Caminhar pelo Parque Trianon
Não é só de arranha-céus que a Avenida Paulista é formada!
Uma incrível área verde recheada de árvores espera o paulistano.
Trata-se do Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido
como Parque Trianon que, aos domingos, costuma receber muitas
famílias e crianças. Na porta do espaço fica instalada uma feirinha
de comidinhas, sendo a opção perfeita para um roteiro gastronômico
na hora do almoço!
Endereço: Avenida Paulista, em frente ao MASP
Horário de funcionamento: Domingo das 6h às 18h
Preço: grátis
Casa das Rosas
A Casa das Rosas é um casarão no estilo clássico francês, localizado
na Avenida Paulista. É dedicado a diversas manifestações culturais,
com enfoque em literatura e poesia. Seja para passear por seu
jardim ou quem sabe curtir algum evento especial no local, a visita a
Casa das Rosas é mais do que obrigatória.
Endereço: Av. Paulista, 37
Horário de funcionamento: Domingo das 10h às 18h
Preço: grátis
Fonte: https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/o-que-fazer-na-avenida-paulista-de-domingo
Jornal da LBR - edição 96 - Maio/2022

10

Seção Datas Comemorativas

Parabéns a todos os trabalhadores, por se
dedicarem a suas profissões com compromisso,
responsabilidade e empenho.

Feliz Dia do Trabalhador

01.05.2022

Dia das Mães é dia de celebrar o amor incondicional em suas
diferentes formas: amor de mãe, amor de vó, amor de tia e
amor de quem assume o papel de mãe.
A toda pessoa que exerce a maternidade
com carinho e responsabilidade, o nosso
respeito!

Feliz Dia das Mães!

08.05.2022
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Seção Corporativa

Vem aí...

Ainda este mês, divulgaremos a programação e
maiores informações!

Expediente Jornal da LBR

Colaboração:
Diretoria, CIPA, RH, SGI, Qualidade, SSMA e Contratos.
Revisão de texto, Layout e Diagramação:
RH-Desenvolvimento Humano Organizacional
Colabore com o Jornal da LBR, envie matérias:
jornaldalbr@lbreng.com.br
Edições anteriores, disponíveis em:
www.lbreng.com.br
Jornal da LBR - edição 96 - Maio/2022

