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Capa - Seção Contratos

DER - Consórcio Gerenciador LPR
O Consórcio Gerenciador LPR, estabelece junto ao DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem) no setor da DO 
(Departamento de Obras), atividades que visam a construção 
do planejamento e o cumprimento de metas, como a 
análise das medições de serviços efetuados, relatórios com 
informações vigentes do andamento da obra e fiscalização da 
organização do trabalho.
Objeto do contrato: Prestação de Serviços Técnicos 
Especializados de Apoio a Diretoria de Operações do DER/
SP no Gerenciamento e Acompanhamento do Programa de 
Obras do Departamento.

Gerenciar é a arte de pensar, de decidir e de agir; é a arte de 
fazer acontecer e de obter resultados com propostas solutivas 
de um problema, apresentando um material de controle dos 
processos, caminhos de intervenções e a agilidade na tomada 
de decisões estratégicas.

Atualmente o Consórcio atua no gerenciamento de 430 
contratos de obras do Programa de recuperação de estradas 
vicinais do Estado de São Paulo (“NOVAS VICINAIS”) e do 
Programa de serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal em rodovias do Estado de São Paulo 
sob circunscrição do DER/SP (“Programa Estrada Asfaltada”), 
representando um total de 5.566,94 quilômetros.

O Consórcio Gerenciador LPR é constituído pelas empresas LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PLANSERVI 
ENGENHARIA LTDA e REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, com a gestão do Engenheiro Sebastião Bonadio.
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Seção Qualidade

Planejamento de Mudanças - ISO 9001 Requisito 6.3 
O termo mudanças é citado em diferentes momentos na 
norma ISO 9001:2015. É fundamental delimitar o que são 
mudanças para o requisito e quais são os tipos que podem 
ocorrer. 
No requisito 6.3, as mudanças dizem respeito as modificações 
no Sistema de Gestão da Qualidade de uma organização. 
Segundo a ISO 9000:2015, um SGQ (Sistema de Gestão da 
Qualidade) compreende atividades pelas quais a organização 
identifica seus objetivos e determina os processos e recursos 
necessários para alcançar os resultados desejados. Ou 
seja, uma mudança nos objetivos, processos ou recursos 
necessários são alguns tipos de alterações que podem afetar 
os resultados esperados. O que deve ser analisado é a 
extensão desta mudança e seu impacto. 
Exemplificando, a alteração em alguma sistemática no 
processo, a aquisição de novos recursos ou a falta deles, 
modificações em procedimentos e documentos pertinentes 
para a organização, são alguns exemplos de mudanças que 
impactam um SGQ. 
Durante toda norma 
conseguimos observar 
o desenvolvimento da 
mentalidade de risco. O 
requisito 6.3 é mais um adendo 
para o desenvolvimento deste 
pensamento preventivo.
Toda mudança envolve 
risco. Logo, planejar a forma 
de conduzi-las são formas 
de conter todo e qualquer 
problema que pode surgir durante o processo. Vamos supor 
que uma organização venha a mudar de sede e que seja algo 
repentino, do dia para a noite. Provavelmente, a organização 
como um todo seria impactada negativamente, uma vez que 
não houve um planejamento sistemático desta mudança. 
Isto, com certeza, impactaria os produtos e serviços e, 
consequentemente a satisfação dos clientes.
O que diz o requisito 6.3 - Planejamento de Mudanças?
O requisito explica como conduzir uma mudança no SGQ. Em 
primeiro lugar uma mudança deve ser planejada. Não adianta 
propor alterações “que bem entender”, é importante identificar 
como será feita e o que será necessário para sua conclusão.
Em segundo lugar, a mudança deve ser feita de forma 
sistemática. Indique os passos para a alteração, se será 
seguido algum cronograma ou método. Lembrando que 
isto é a melhor forma de evitar situações desagradáveis na 
condução destas alterações.

Para isto o requisito pede para que se leve em consideração:
a) O propósito das mudanças e suas potenciais 
consequências
Entender os reais motivos de uma mudança é fundamental 
para que elas ocorram. Os gestores precisam delimitar 
os propósitos para que não seja algo feito por emoção ou 
simplesmente por fazer. “Estou mudando para eliminar 
determinado risco”; “está mudança é para termos um melhor 
aproveitamento neste processo tão importante”; “estou 
adquirindo este novo recurso para aumentar a produtividade 
da equipe”, estes são bons propósitos para realização de 
mudanças.
Outro ponto é levantar as consequências. Sempre existem 
os prós e contras. Sendo assim, ao identificar estes pontos 
uma organização conseguirá lidar com tais convergências ou 
divergências.
b) Integridade do sistema de gestão da qualidade
As vezes o gestor viu algo diferente em algum lugar e teve a 

brilhante de ideia de implementar 
esta alteração em seu sistema. 
Porém, fez por um impulso sem 
analisar criticamente o sentido 
de tudo aquilo. No final criou 
somente mais um gargalo para 
o SGQ e não trouxe nada de 
significativo para o contexto de 
sua organização.
c) A disponibilidade de 
recursos
Não existem mudanças sem 

a utilização de recursos. É necessário avaliar quanto de 
dinheiro, quais equipamentos, quais pessoas, entre outros 
elementos para que a alteração seja alcançada com êxito.
Não adianta “startar” uma alteração e no meio do processo 
descobrir que não terá como terminar o que começou por 
falta de algum tipo de recurso. Pense no quanto de esforço 
despendido para nada.
d) A alocação e realocação de responsabilidades e 
autoridades
Determinar a responsabilidade e autoridade de quem irá 
conduzir uma mudança no SGQ é, sem dúvida, um fator 
crítico de sucesso. Em alguns momentos, pessoas precisarão 
ser alocadas ou realocadas para que determinada mudança 
alcance o resultado desejado.
 

Fonte - Texto: https://certificacaoiso.com.br/iso-9001-requisitos-6-3-planejamento-de-
mudancas/ e Imagem: https://blogdaqualidade.com.br/requisito-6-3-da-iso-9001-2015-

planejamento-de-mudancas-parte-1/
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Seção Desenvolvimento

Os 5 pilares da Inteligência Emocional 
Inteligência emocional é a capacidade de captar o mundo 
através dos estímulos, usando o nosso cérebro. Há uma 
metáfora da neurociência em que podemos imaginar o 
cérebro dividido em duas áreas: hemisfério esquerdo e 
hemisfério direito.
O hemisfério esquerdo seria o racional, matemático, lógico, 
cognitivo, analista e crítico. Já o hemisfério direito seria aquele 
responsável pela intuição, emoções, sentimentos. O lado da 
compreensão emocional do mundo.
Apesar de distintos, a inteligência emocional passa 
diretamente por esses dois hemisférios. Portanto, aprender 
a desenvolver a inteligência emocional é um aprendizado 
fundamental para a vida.
É através do controle dos nossos impulsos e sentimentos que 
podemos dominar sensações de ansiedade, depressão ou 
explosão.
Dessa forma, a partir do 
momento em que começamos 
a perceber que somos 
movidos principalmente pelos 
sentimentos, e isto acontece 
inconscientemente, é que 
identificamos a importância 
de saber como a inteligência 
emocional é constituída. 
Os cinco pilares da 

Inteligência Emocional
Então, entender os cinco pilares 
da Inteligência Emocional é o 
primeiro passo para desenvolvê-la e praticá-la diariamente. 
Dominar os pilares da Inteligência Emocional é fundamental 
para que não se tenha atitudes impulsivas.
Ou seja, somente assim será possível ter maior controle 
das próprias emoções, facilitando a construção de relações 
saudáveis e tomadas de decisão conscientes.
Essa lógica é de Daniel Goleman, psicólogo e jornalista 
científico. Também autor do livro “Inteligência Emocional: a 
teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente”.
Essa é considerada a principal obra sobre o tema. Nela, o 
considerado pai da Inteligência Emocional relaciona e define 
quais são seus cinco pilares.
De acordo com Goleman, estes cinco pilares são determinantes 
para se ter êxito nos relacionamentos e no trabalho, e até 
bem-estar físico:
01. Conhecer as próprias emoções
Conhecer-se. Analisar suas emoções e os atos que você faz 
como resposta aos seus estímulos. Quando você se sente 
frustrado, será esta uma resposta verdadeira ou ela pode 

estar escondendo um outro sentimento? E a ansiedade? Não 
será ela responsável por esconder outras emoções muito 
mais complexas? 
Por trás deste sentimento, pode existir medo do fracasso, 
receio de julgamentos, temor de se apresentar em frente a 
um público. Reconhecer verdadeiramente seus sentimentos, 
a ponto de nomear corretamente as suas emoções, é o 
primeiro passo fundamental para desenvolver a Inteligência 
Emocional.
Ou seja, é preciso conhecer as emoções para poder gerenciá-
las. Por isso, conhecer as próprias emoções é a chave da 
Inteligência Emocional.
No entanto, também é preciso estar ciente do processo gradual 
que implica esse conhecimento e como ele varia de pessoa 
para pessoa. A fim de facilitar o processo de descoberta, um 
exercício simples e benéfico é anotar, ao fim de cada dia, os 

sentimentos que você percebeu e 
como lidou com eles.
02. Controlar as emoções
O gerenciamento das emoções 
é feito a partir do conhecimento 
delas. Logo, após entender as 
suas emoções, é o momento de 
trabalhá-las.
Ao finalizar uma semana, 
anotando os seus sentimentos 
e a forma como lidou, faça 
um balanço. Quais foram os 
sentimentos mais frequentes? 

Quais as formas como você lidou com esses sentimentos?
Segundo Daniel Goleman, a consciência das emoções é 
fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do 
indivíduo.Ao controlar as emoções é importante entender a 
diferença existente entre dois conceitos: autopercepção e 
heteropercepção.
A autopercepção se refere ao que entendemos e percebemos. 
A heteropercepção diz respeito ao modo como os outros 
enxergam a mesma situação. Muitas vezes, através da 
primeira, achamos que nosso modo de agir é assertivo.
No entanto, pessoas ao nosso redor podem interpretar nossas 
ações como as de uma pessoa ríspida. O que as pessoas 
enxergam não é, necessariamente, o que você pensa.
Sendo assim, conhecer as possíveis percepções alheias 
também é fundamental para trabalhar sua Inteligência 
Emocional. É por meio deste controle que se domina a melhor 
forma de emitir mensagens e, assim, evitar entendimentos 
distorcidos.
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Seção Desenvolvimento

Essa habilidade que é cada vez mais exigida no mundo corporativo e na vida pessoal, pode ser 
a chave para o sucesso.

A instituição IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação), oferece gratuitamente o E-book: 
Você Possui Inteligência Emocional?

Acesse: https://pages.go.ipog.edu.br/ebook-inteligencia-emocional-10-passos e faça o 
download 

Ler é saber:

E-book Gratuito: 
Você Possui Inteligência Emocional?

03. Automotivação
O domínio sobre a percepção lançada quando emitimos uma 
mensagem tem relação com o gerenciamento das nossas 
emoções. Aprender a gerenciar as emoções e racionalizar 
antes de tomar qualquer decisão traz grandes benefícios.
É esse gerenciamento que possibilita a diminuição de conflitos 
interpessoais ou mesmo conflitos internos.Você, no controle 
e gerenciamento das suas emoções, tem um caminho muito 
mais tranquilo e equilibrado em direção aos seus objetivos.
Isto implica, principalmente, na mudança de antigos padrões 
de comportamento.
É preciso acreditar que dá para mudar. Não existe o “eu 
sou assim mesmo”. É neste momento que a automotivação 
mostra sua importância como um dos pilares fundamentais da 
Inteligência Emocional.
Portanto, a automotivação é fundamental para investir em uma 
mudança que possibilitará maior crescimento no trabalho, nos 
relacionamentos, na vida. Lembre-se do investimento na sua 
mudança e nos benefícios pessoais e profissionais que o 
domínio da inteligência emocional trará.
04. Empatia
Colocar-se no lugar do outro. Isto é empatia. Tal qual a 
inteligência emocional, a empatia é um conceito que tem 
ganhado grande destaque, não sem razão. Como, no entanto, 
colocar-se no lugar do outro, de maneira realmente sensível e 
aberta, desprovida de julgamentos?
A empatia envolve muito mais do que validar e respeitar o 
sentimento do outro. A empatia diz respeito a se inserir no 
contexto em que o outro está. É entender porque, para o 
outro, aquele sentimento despertou determinada emoção.
Importante ter consciência do fato de que a empatia é uma 
escolha. É um processo que requer dedicação. Ser empático 
é fundamental no desenvolvimento da Inteligência Emocional.

A empatia é importante porque melhora as relações humanas 
e possibilita ver as coisas pelo ângulo das outras pessoas. Ter 
empatia, tornar-se mais habilidoso nas relações com outros, 
entender os desejos e motivações do outro, é fundamental 
para a vida em sociedade.
05. Relacionar-se interpessoalmente
Sempre precisaremos do outro. Somos parte de um 
organismo maior. O organismo social. Para se relacionar 
bem, socialmente, é fundamental o equilíbrio entre a empatia, 
o autocontrole a autoconsciência.
Conhecer e se relacionar com pessoas é conhecer 
possibilidades.Quanto mais você domina a sua empatia, 
mais você constrói relações positivas e saudáveis. Tanto 
no âmbito familiar quanto profissional, é importante saber 
se relacionar interpessoalmente. E conseguir transitar entre 
os grupos, relacionando-se bem com eles, é um dos pilares 
da inteligência emocional.Relacionamentos baseados no 
respeito são, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de 
criar um ambiente positivo ao seu redor.
E conseguir transitar entre os grupos, relacionando-se 
bem com eles, é um dos pilares da inteligência emocional.
Relacionamentos baseados no respeito são, sem dúvida, 
uma das formas mais eficientes de criar um ambiente positivo 
ao seu redor.
A mudança depende de você
A maneira como lidamos com nossas questões pessoais e 
nos relacionamos com o outro e o mundo é determinante para 
obtermos qualidade de vida.
Em resumo, praticar a Inteligência Emocional é algo realmente 
transformador quando você consegue dominar suas emoções 
e usá-las a favor de si mesmo.

Fonte - Texto e Imagem: https://blog-online.pucrs.br/public/pilares-inteligencia-emocional/
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Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

Compostagem - Adubo natural para agricultura, plantas e jardins
A técnica de compostagem já existe há milhares de anos. 
Existem registros de compostagem em antigas civilizações 
há mais de 2000 anos a.C. Um exemplo seria a China, que 
praticava a agricultura e fazia o empilhamento de resíduos 
orgânicos. Esses resíduos, depois de um tempo, ficavam 
pequenos e granulados. Ao colocar isso na plantação, o 
cultivo ficava mais eficaz, já que as plantas que recebiam 
esse composto se desenvolviam melhor.
Dos anos 1990 até agora, com as pressões exercidas para 
diminuirmos nossos impactos ambientais, surgiu um novo 
interesse no processo de compostagem.

Como funciona a compostagem sem minhocas
A compostagem nada mais é do que um processo biológico, 
no qual ocorre a decomposição da matéria orgânica com a 
presença de oxigênio. Ela permite que todos os nutrientes 
que existem nos restos alimentares se tornem acessíveis 
para as plantas. Legal, né?
Esse processo é realizado principalmente por microrganismos 
(bactérias e fungos) e por animais invertebrados (minhocas, 
larvas de insetos, aracnídeos, entre outros). É a transformação 
da matéria orgânica em adubo, um material rico em nutrientes 
e muito fértil. E pode ser considerada uma reciclagem do lixo 
orgânico!
Mas é importante perceber que o processo de compostagem 
pode ocorrer naturalmente, sem intervenção humana. Na 
natureza, os restos de fauna e flora mortas acabam por se 
decompor e são transformados em húmus espontaneamente.
Para a compostagem acontecer é necessária a presença 
de: água, oxigênio, carbono orgânico e nutrientes para 
os microrganismos crescerem. Nesse processo, os 
microrganismos decompõem a matéria orgânica, produzindo 
água, calor, dióxido de carbono (CO₂) e húmus.
Não é um processo rápido, levando até três meses para 
obtenção do produto.
Nas composteiras caseiras, geralmente as pessoas 
utilizam as minhocas californianas, processo chamado de 
“vermicompostagem”. As minhocas californianas, por serem 
detritívoras, acabam por acelerar esse processo. Mas, 
independente do uso das minhocas ou não, a finalidade é a 
mesma: transformar o lixo orgânico em adubo.
Então… Sim! É possível fazer a compostagem sem as 
minhocas!
Vamos à técnica. Também chamada de compostagem seca, a 
decomposição e a transformação do alimento em adubo serão 
realizadas por microrganismos (bactérias e fungos). A ideia é 
misturar os orgânicos com serragem e fazer o manuseio, da 

mesma forma que é realizado com a composteira comum.
O segredo da técnica é oxigenar a mistura. Então, sempre 
que possível, remexa o composto para adicionar oxigênio. 
Essa compostagem leva um pouco mais de tempo do que a 
compostagem com minhocas, mas, em cerca de dois a três 
meses, dependendo do tamanho da composteira, ele ficará 
pronto.
E nele só será utilizado serragem e o resíduo orgânico.
A grande vantagem de realizar o processo sem as minhocas 
é que, na hora de retirar o adubo, você pode usar do jeito que 
estiver, sem precisar retirá-las. Muitas pessoas produzem seu 
composto e reclamam justamente da dificuldade de separar 
as minhocas do composto final.
Neste tipo de compostagem, uma dica para acelerar o 
processo é colocar na composteira a matéria orgânica já 
picada.
E as vantagens de se fazer a compostagem são muitas! 
Olha só:
• Reduzir o lixo gerado na sua casa;
• Aliviar a sobrecarga dos lixões e aterros sanitários;
• Reduzir a emissão de poluentes, já que uma boa parte 

do seu lixo vai para composteira e não para o caminhão;
• Diminuir a contaminação do solo e lençóis freáticos;
• Adubo e fertilizante natural e gratuito;
• Ser um exemplo de sustentabilidade, incentivando 

seus amigos e vizinhos a também começarem uma 
composteira!

Mãos à obra!
Então vamos juntos compostar e ajudar o planeta?

Matéria sugerida por: Heitor Nakamura - Consórcio LBR-Esteio

Fonte - Texto e Imagem: https://casologica.com.br/como-fazer-compostagem-sem-
minhocas/
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Seção Qualidade de Vida e Saúde

Junho Laranja
O Junho Laranja é dedicado ao diagnóstico, prevenção 
e tratamento da anemia e da leucemia, ambas ligadas ao 
sangue, podendo acometer adultos e crianças.

Anemia
A anemia é uma condição representada pela diminuição 
dos glóbulos vermelhos no sangue ou pela concentração de 
hemoglobina dentro deles menor que o normal. A hemoglobina 
é necessária para transportar oxigênio e, se tiver poucos 
glóbulos vermelhos, ou não houver hemoglobina suficiente, 
haverá uma capacidade diminuída do sangue para transportá-
lo para os tecidos do corpo.
A anemia é um grave problema de saúde pública global 
que afeta particularmente crianças pequenas e mulheres 
grávidas. O principal sintoma é o cansaço, a fraqueza, 
tontura, falta de ar, entre outros. A anemia por deficiência de 
ferro, denominada anemia ferropriva, também demonstrou 
afetar o desenvolvimento cognitivo e físico em crianças e 
reduzir a produtividade em adultos. Também é a mais comum 
e é relativamente fácil de tratar por meio de mudanças na 
dieta. O ferro é um nutriente essencial para a vida e atua 
principalmente na fabricação dessas células vermelhas do 
sangue. Confira alguns alimentos que você pode encontrar 
esse nutriente:
• Carnes vermelhas, principalmente fígado de qualquer 

animal e outras vísceras (miúdos), como rim e coração;
• Carnes de aves e de peixes e mariscos crus;
• Agrião, couve, cheiro-verde, taioba;
• Feijões, fava, grão-de-bico, ervilha, lentilha;
• Grãos integrais ou enriquecidos;
• Nozes e castanhas, melado de cana, rapadura e açúcar 

mascavo.

Leucemia
A leucemia é um tipo de câncer que acontece no sangue, 
quando alguns glóbulos brancos (responsáveis por combater 
infecções) perdem a função de proteger e são produzidos 
de forma descontrolada, acumulando-se na medula óssea e 
substituindo os glóbulos saudáveis. Ainda não se sabe qual a 
origem dessa anormalidade. 
Os sintomas são comuns entre eles, como a fadiga e a 
fraqueza, perda de peso, dor óssea, excesso de transpiração 
noturna e febre, sangramentos, petéquias (manchas 
vermelhas na pele), gânglios inchados (especialmente no 
pescoço e axila), entre outros. Ao identificar esses sinais, o 

paciente deve procurar um médico que irá fazer a avaliação e 
solicitar os exames pertinentes para investigação, tais como: 
hemograma, tomografia computadorizada ou até mesmo 
mielograma e uma biópsia de medula, se necessário. O 
tratamento depende do tipo e do estágio do câncer, mas as 
terapias envolvem basicamente:
• Quimioterapia – uso de drogas que matam as 

células e inibem seu crescimento. Pode ser um único 
medicamento ou uma combinação de diferentes tipos. É 
o mais indicado para tratar a leucemia mieloide aguda e 
a leucemia linfocítica aguda;

• Radioterapia – por meio da radiação danifica as células 
e inibe seu crescimento. Não é muito utilizado para tratar 
leucemias;

• Transplante de células-tronco/medula óssea - substitui 
a medula óssea doente por uma saudável. Pode ser 
indicada para os quatro subtipos de leucemia;

• Inibidores ou terapia alvo – esse tratamento é direcionado 
para os pacientes portadores de leucemia mieloide 
crônica, que usa um medicamento oral de inibidores 
tirosina quinase.

Em alguns casos pode ser necessário que paciente faça 
transfusão de sangue, quando a condição da leucemia for 
aguda. Outros recursos terapêuticos disponíveis são: a 
terapia imunológica, que consiste em um tratamento que faz 
o próprio sistema imunológico identificar e atacar as células 
doentes; o imonomodulador, um medicamento a base de 
proteína sintética que combate a doença e o leucoferese, uma 
técnica que se utiliza de uma máquina que retirar os glóbulos 
brancos do sangue e retorna para a corrente sanguínea as 
demais células e o plasma.

A doação de sangue e medula salvam vidas!

Fonte - Texto: https://eurofarma.com.br/artigos/junho-laranja-anemia e Imagem: https://
biocenterlaboratorios.com.br/2021/06/24/junho-laranja-mes-de-combate-a-anemia-e-

leucemia/
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Doce Veneno: Bebidas açucaradas

Está tramitando no Senado Federal um 
projeto de lei importante que cria a Cide 
Refrigerantes (PL 2183/2019), uma 
medida que prevê o aumento de 20% 
dos tributos para um produto que causa 
mal à saúde. Os recursos obtidos com 
essa arrecadação serão repassados ao 

Fundo Nacional da Saúde para serem utilizados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).
Segundo um estudo desenvolvido pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE), um imposto de 20% levaria a 
redução de 20% no consumo desses produtos, aumentaria 
o consumo de outras bebidas mais saudáveis (como água, 
sucos naturais e leite). E levaria a uma arrecadação de R$ 4,7 
bilhões de reais por ano para o SUS.
Mais de 50 países e regiões do mundo cobram impostos mais 
altos sobre bebidas açucaradas - entre eles Portugal, Reino 
Unido, França, México. No Brasil, várias entidades médicas e 
conselhos de medicina também apoiam a medida.
Propagandas atraentes e preço baixo são estratégias das 
indústrias de bebidas açucaradas para atrair o consumidor e 
esconder os malefícios que esses produtos podem provocar 
para a saúde.
Só no Brasil, mais de 1,3 milhão de casos de diabetes tipo 
2 são devidos ao consumo de bebidas açucaradas, além de 

estarem associadas à obesidade, ao AVC e a outras doenças.
Os problemas de saúde pública trazidos pelo consumo de 
bebidas açucaradas fazem o SUS gastar 3 bilhões de reais 
por ano.

Formas de agir coletivamente em prol da saúde pública:

• Tributo saudável: Mais de 50 países têm impostos 
diferenciados para ajudar a cobrir os danos causados 
por bebidas açucaradas à saúde pública.

• Fim dos subsídios: Sim: acredite! Além de fazerem mal, 
bebidas açucaradas, como o refrigerante, ainda ganham 
incentivos fiscais de 3,8 bi ao ano para serem produzidas.

• Rotulagem adequada: A partir de outubro de 2022, 
alimentos com quantidades excessivas de açúcar, sódio 
e gorduras saturadas terão uma lupa de advertência na 
embalagem.

• Escolas saudáveis: Produtos ultraprocessados estão 
associados à obesidade infantil e não devem ser 
acessíveis às crianças no ambiente escolar.

• Fim da publicidade infantil de alimentos: Anúncios que se 
aproveitam da inexperiência das crianças são abusivos 
e, portanto, ilegais.

Fonte - Texto e Imagem: https://doceveneno.org.br/
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Programação:
“Tempo é saúde e segurança, se priorize!”, cada vez mais 
lidamos no dia a dia com uma rotina agitada de atividades 
e muitas vezes, isto pode afetar nossa percepção de riscos 
e de nós mesmos, negligenciando a saúde e a segurança. 
A 16° SIPAT, tem o objetivo de promover uma reflexão sobre 
a administração do nosso tempo e como isso afeta a nossa 
qualidade de vida.

O evento acontecerá online de 05 a 07 de Julho, confira as palestras:
• 05/07 (terça-feira)

        10h00: Abertura e Live “Administração do tempo: como valorizar nosso tempo” 
        15h00: Live “O Poder do hábito: Porque fazemos e o que fazemos na vida e no trânsito”
• 06/07 (quarta-feira)

         10h00: Live “Saúde (Obesidade, Hipertensão, Diabetes e Colesterol): Atenção e cuidados que o nosso corpo merece”
        15h00: Live “Segurança do Trabalho: A importância da conscientização e percepção de riscos”
• 07/07 (quinta-feira)

          15h00: Live “Motivação: Como o autoconhecimento pode ajudar a estar bem consigo e com os outros” e Encerramento

Serão sorteados brindes ao final de cada palestra.

Em breve, a CIPA divulgará por e-mail o link para inscrições nas palestras.

Participe e divulgue aos colaboradores!



Jornal da LBR - edição 97 - Junho/2022

Seção Cultural

Exposição “Mundo Pixar”

10

Os ingressos para a exposição inédita “Mundo Pixar” 
estão disponíveis para venda desde 28 de maio. A mostra 
imersiva, que ocorre em São Paulo de 20 de julho a 23 de 
outubro, homenageia as produções do estúdio de animações 
subsidiário da Disney. 
A exposição contará com uma área 2.800 m² na parte externa 
do Shopping Eldorado, dividida em ambientes temáticos 
inspirados nos filmes, incluindo tanto clássicos – como “Toy 
Story”, “Monstros S.A.”, “Procurando Nemo” e “Os Incríveis” 
– quanto os mais recentes. “Up – Altas Aventuras”, “Divertida 

Fonte - Texto e Imagem: https://siterg.uol.com.br/cultura/2022/05/28/exposicao-mundo-pixar-abre-venda-de-ingressos-em-sao-paulo/#gallery=1&slide=10

“Procurando Nemo” (2003)

Mente” e “Soul”, por exemplo, também ganharão espaços.

Informações:

Local: Shopping Eldorado (Av. Rebouças 3970, Pinheiros, 
São Paulo/SP)
Horários: Terça a quinta-feira: 10h às 20h50 - Sexta, Sábado, 
Domingo e feriados: 10h às 22h50
Ingressos: a partir de R$ 60,00 à venda em eventim.com.br/
eventseries/mundo-pixar

Confira algumas produções da Pixar que inspiram os espaços do “Mundo Pixar”:

“Divertida Mente” (2015)

“Os Incríveis” (2004)

Up- Altas Aventuras (2009)

“Carros” (2006)

“Toy Story” (2005)

“Ratatouille” (2007)

“Soul” (2020)
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Bem-vindo ao 
Inverno!

Chegou a estação dos narizes gelados 
e dos abraços demorados.

Que no seu inverno, não falte calor 
no coração.

21 de junho  a  22 de setembro


