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Melhor idade. É uma das denições mais apropriadas. 
Nossas mães, avós, mães das mães. Elas nos ensinam que o 
tempo passa rápido e precisa ser vivido com alegria. Dizem 
que avó tem todo o tempo do mundo. De fato, com sua 
sabedoria faz o relógio parar. Quem é que dispensa colo de 
vó? São momentos de acolhimento, como se a gente fosse 
até o céu para receber o carinho de Deus. 
Tenho a oportunidade, através da minha amada mãe, de 
estar um pouco mais perto do grupo de Ibiúna da melhor 
idade Amigos para Sempre. Com elas me sinto num clube 
onde o passaporte é o carinho, alimento da alma. Ouço 
algumas falarem de suas famílias com tanto amor. Percebo 
que o tempo as enriqueceram deste bem tão valioso.
São quatorze anos deste grupo na cidade, coordenado por 
Ana Maria Bastos, que assiste à todas, voluntariamente, com 

muita dedicação. Elas que ora parecem crianças a 
brincar com motivação, ora são conselheiras e 
protetoras, resultado de muitos anos de preocupação 
com a família. 
Ouvi-las cantar sempre me emociona. Entoam a voz 
como quisessem alcançar o mais profundo íntimo, 
fazendo a gente voltar no tempo e lembrar de quando 
cantavam para ninar. E quando dançam, celebram a 
satisfação pela vida. Confesso que muitas vezes sinto 
vergonha de ocupar meu dia a dia com tantas 
preocupações desnecessárias. Vê-las cantar e dançar, 
me faz reetir sobre como estou vivendo. 
Também recorro sempre ao colo da minha mãe. Gosto 
de tomar café, almoçar, ou simplesmente estar ao lado 
dela, recarregando minhas energias. Ela é meu 
acalento, minha dose diária de paz e meu refúgio.  
Que todos os lhos tenham em sua mãe o exemplo de 
vida. Que toda mãe tenha a consideração de seus lhos. 
Que toda vó seja fonte de amor e proteção. E que todas 
as pessoas tenham o respeito por elas que estão na 
melhor idade.
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Melhor idade. É uma das denições mais apropriadas. 
Nossas mães, avós, mães das mães. Elas nos ensinam que o 
tempo passa rápido e precisa ser vivido com alegria. Dizem 
que avó tem todo o tempo do mundo. De fato, com sua 
sabedoria fazem o relógio parar. Quem é que dispensa colo 
de vó? São momentos de acolhimento, como se a gente fosse 
até o céu para receber o carinho de Deus. 
Tenho a oportunidade, através da minha amada mãe, de 
estar um pouco mais perto do grupo de Ibiúna da melhor 
idade Amigos para Sempre. Com elas me sinto num clube 
onde o passaporte é o carinho, alimento da alma. Ouço 
algumas falarem de suas famílias com tanto amor. Percebo 
que o tempo as enriqueceram deste bem tão valioso.
São quatorze anos deste grupo na cidade, coordenado por 
Ana Maria Bastos, que assiste a todas, voluntariamente, com 

muita dedicação. Elas que ora parecem crianças a 
brincar com motivação, ora são conselheiras e 
protetoras, resultado de muitos anos de preocupação 
com a família. 
Ouvi-las cantar sempre me emociona. Entoam a voz 
como quisessem alcançar o mais profundo íntimo, 
fazendo a gente voltar no tempo e lembrar de quando 
cantavam para ninar. E quando dançam, celebram a 
satisfação pela vida. Confesso que muitas vezes sinto 
vergonha de ocupar meu dia a dia com tantas 
preocupações desnecessárias. Vê-las cantar e dançar, 
me faz reetir sobre como estou vivendo. 
Também recorro sempre ao colo da minha mãe. Gosto 
de tomar café, almoçar, ou simplesmente estar ao lado 
dela, recarregando minhas energias. Ela é meu 
acalento, minha dose diária de paz e meu refúgio.  
Que todos os lhos tenham em sua mãe o exemplo de 
vida. Que toda mãe tenha a consideração de seus lhos. 
Que toda vó seja fonte de amor e proteção. E que todas 
as pessoas tenham o respeito por elas que estão na 
melhor idade.

Edilene e sua mãe
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Nutracêuticos, o que são?

Os Nutracêuticos são suplementos alimentares 
que contêm maior concentração de um compos-
to bioativo de alimento, sendo utilizados com a 
finalidade de melhorar a saúde do organismo.

Este termo vem da junção de “Nutrientes” e “Far-
macêuticos”, pois os nutrientes são componentes 
dos alimentos essenciais para a saúde do corpo 
humano, como vitaminas, minerais, enzimas, gor-

científica, alguns exemplos: os fitoesteróis, que 
auxiliam no controle do colesterol (associados à 
Estética ajudam no emagrecimento), as fibras pre-
bióticas, como inulina e fruto-oligossacarídeos, 
que contribuem para a saúde intestinal (melho-
rando quadros de acne ativa); os flavonóides e 
vitamina C, que possuem propriedades antioxi-
dantes (inibem a produção de enzimas como por 
exemplo a tirosinase, melhorando o quadro de 
manchas de pele). 

Tecnologia avançada

A La Bella é um Centro Estético e de Emagrecimen-
to com os melhores tratamentos personalizados 
para cada paciente. Está há 8 anos em Ibiúna, 
sendo pioneiro em utilizar a tecnologia e suas 
associações para marcar vidas e resgatar sonhos 
de corpo e pele perfeitos.

Se posicionando como referência em soluções in 
(saúde por dentro) e out (beleza por fora), traz os 
tratamentos mais modernos da atualidade através 
da associação de nutracêuticos,  que potenciali-
zam os resultados. 

Aliados da beleza
Comprovado cientificamente que os tratamentos estéticos são mais eficazes 
em indivíduos equilibrados em nutrientes. Desta forma, é importante buscar 
tal equilíbrio de dentro para fora e de fora para dentro. Assim nasceram os 
nutracêuticos.

duras boas, entre ou-
tros. Por apresentarem 
concentração maior de 
nutrientes do que aque-
las obtidas nos alimen-
tos, podem ser utiliza-
dos na prevenção e tra-
tamento das disfunções 
estéticas. 

Alguns compostos pre-
sentes nos alimentos já 
possuem propriedades 
funcionais compro-
vadas pela literatura 
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Entre as inovações do centro estético estão a 
DrenArt - é uma drenagem realizada através 
de técnicas inovadoras de massagem, que atua 
no sistema circulatório, para drenar todo o 
líquido retido do organismo. Além disso me-
lhora muito o sistema intestinal e os resultados 
podem ser visualizados já no final da primeira 
sessão. O Capilaris, um tratamento para que-

da capilar e o Rejuvegenis (estética íntima).  
O Método Selado Europeu veio pra fi-
car, com redução de medidas visíveis após 
24h. Além de associar os nutracêuticos, há 
a Criolipólise 360º, última novidade para 
eliminar a célula de gordura de forma de-
finitiva, juntamente com sessões de pós-
-crio personalizadas para cada paciente.   
Mais itens na lista de procedimentos estão re-
volucionando os tratamentos no combate à 
flacidez, gordura localizada, celulite, envelhe-
cimento e manchas da pele: Flaci-10, Estrioff, 
Método Unique anticelulite, MicroGold, Circuito 
Detox, Slim Shape e Glúteos Power.







Indenizações Bunjiro Nakao

A Revista Mais Ibiúna, por intermédio da Dra. Simone Ito, do Escritório Ito Ad-
vocacia, traz de forma resumida as principais implicações acerca do proce-
dimento para recebimento das indenizações referente à desapropriação da 
Rodovia Bunjiro Nakao.

maisibiuna8

EsporteSeus direitos

Conforme informado nas edições anteriores, teve 
início a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao. A 
obra abrangerá do km 48,70 ao km 62,60, de-
vendo ser instalada cinco passarelas ao longo dos 
13,90km de extensão, com previsão de conclusão 
em 18 meses. 

Como deve ocorrer o pagamento dos valo-
res referentes aos imóveis que foram de-
sapropriados?

R: O pagamento poderá ocorrer de duas formas: 
através de processo administrativo ou processo 
judicial.

Quais as situações que os valores de inde-
nização serão pagos administrativamente 
e judicialmente?

R: No processo administrativo, havendo concor-
dância com o valor de indenização que o Estado, 
através do DER, se propõe a pagar, será assinado 
um documento constando a concordância das 
partes.

No processo judicial, caso não haja concordância 
com o valor da indenização, o proprietário deve 
ingressar com ação judicial para requerer a com-
plementação do valor tanto pela desapropriação 
quanto pelas benfeitorias existentes no local. Si-
tuação em que, será determinada avaliação para 
se constatar o montante devido. 

Havendo, também, divergência do valor ou falta 
de documentação do imóvel, como por exem-
plo, casos de ausência de registro no cartório de 
Registro de Imóveis, casos de posse (contrato de 
“gaveta”), entre outras situações, o DER ingressará 
com ação de desapropriação requerendo liminar-
mente a imissão provisória na posse (pede uma 
liminar para desapropriar a área). 
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Como ocorrerá o pagamento tanto no pro-
cesso administrativo como judicial?

No processo administrativo, após a concordân-
cia do valor de indenização pela desapropria-
ção, será emitido um cheque administrativo e, 
após, será marcada uma data para escrituração 
no cartório de Notas, nessa ocasião, será feita a 
entrega do cheque e a lavratura da escritura em 
nome do DER.

Nos casos em que não é possível um acordo ami-
gável, seja por não concordância com os valores 
ofertados, seja por problema documental, o DER 
realizará o pagamento através de depósito judi-
cial. Nesse caso, o valor fica depositado em uma 
conta judicial e, ao final do processo, o valor é 
liberado ao proprietário do imóvel.

Qual o documento que devo pedir ao DER 
para saber o valor de indenização referente 
à desapropriação?

R: O documento que deve ser solicitado para sa-
ber o valor de indenização é o Laudo de avalia-

EsporteSeus direitos

Rua Pinduca Soares, 55 - Sala 06
Centro - Ibiúna - SP

15 3248-3667 | 15 99846-6883
simoneito@adv.oabsp.org.br

Por fim, lembramos que a cópia do documento 
que tráz a relação com os nomes e percentual da 
área a ser desapropriada, bem como o Decreto de 
Desapropriação podem ser obtidos gratuitamen-
te através do escritório Ito Advocacia, mediante 
comprovação de titularidade do imóvel objeto de 
desapropriação.

Acordo (administrativo) Não acordo (judicial)

1. Assinatura de “Termo de Concordância “ com 
Valor e eventualmente “Termo de Anuência”
2. Análise da documentação Procuradoria Jurídi-
ca (PJ) do DER autoriza o envio do processo para 
o Departamento Financeiro (DFF)
3. Emissão do cheque para Pagamento

1. O DER instruirá processo judicial se não hou-
ver acordo com o valor ofertado ou documenta-
ção insuficiente.

4. Lavratura de escritura e pagamento da inde-
nização.

2. Depósito Judicial
3. Perícia
4. Depósito do Complemento
5. Imissão na posse

5. Registro de Imóvel no Cartório Registro Imó-
veis local.

6. Registro da carta de adjudicação no Cartório 
Registro Imóveis local.

ção. Nele, constam todas as informações no que 
tange ao valor, tamanho exato da área a serem 
desapropriadas, eventuais indenizações por ben-
feitorias, entre outras informações constantes do 
referido laudo. 

Os vendedores ambulantes instalados ao 
longo do trecho da duplicação terão algum 
direito ou benefício?

R: Sim. Para esses vendedores ambulantes, serão 
ofertados diversos programas sociais, como por 
exemplo, Renda cidadã, viva leite, programas da 
Secretaria do emprego e das relações de traba-
lho, entre outros.
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9h00 às 11h30
14h00 às 16h30

9h00 às 11h30



Contou com a participação de 18 fotógrafos 
amadores e profissionais retratando as belezas 
naturais e pontos potenciais turísticos de Ibiúna. 
O júri,  composto por profissionais técnicos, tive 
dificuldade para selecionar cinco finalistas, devido 
ao alto nível das imagens capturadas. Na classifi-
cação: Eduardo Guadencio Silva (5° lugar), Shin 
Ichi Ishibuchi (4°lugar), Thacyani Oliveira Adad 
(3° lugar), Wellington Rodrigo Caldas (2° lugar), 
e o prêmio de mil reais ao 1° colocado foi para 
Bruno de Amorim Siqueira. “ Sua visão é o nosso 
foco”, slogan da patrocinadora oficial do even-
to, Óptica da Sú, foi a inspiração do concurso.  
Empresas como Alpaci Eventos (decoração, ilumi-
nação, som), Hinode Pães (buffet), Big Distribui-
dora de Bebidas, Artprint (material de apoio e di-
vulgação), TVNG (cobertura), apoiaram o evento. 
O evento teve as presenças do prefeito João Mello, 

do secretário de Cultura e Turismo Esporte e Lazer 
Sandro Cobello, do secretário do Meio Ambiente 
Jean Marcicano, dos jurados, da imprensa local 
(Voz de Ibiúna, Folha Ibiunense, TVNG, Danilo 
Broll, imprensa oficial), e de mais de 100 pesso-
as,  prestigiando o 1°  Concurso de Fotografia de 
Turismo Mais Ibiúna.

EsporteConcurso

Dia 13 de abril Ibiúna completou 18 anos de elevação à Estância Turística. 
Neste mesmo dia, a empresa Ideia Nova Comunicação realizou a premiação 
do 1° Concurso de Fotografia de Turismo Mais Ibiúna, com cerimônia realiza-
da no Centro Olímpico. 

1º Lugar - Bruno de Amorim Siqueira

2º Lugar - Wellington Rodrigo Caldas

1º Concurso de

Fotografia
de turismo

Confira os participantes e as fotos que marcaram o 1º 
Concurso de Fotografia Mais Ibiúna 2018. Uma coletânea 
de imagens cinematográficas revelando o talento dos 
fotógrafos amadores e profissionais e as belezas de nossa 
cidade.
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Manoel Marques é Re-
pórter Fotográfico, tra-
balhou nos jornais: Di-
ário do Povo e Correio 
Popular em Campinas/SP. 
Na capital, atuou no jor-
nal Folha de São Paulo, 
nas revistas IstoÉ, Época, 
Marie Claire, Globo Ru-
ral e Veja. Tem 7 prêmios 
Abril, dois Leica-Fotogra-

Júri técnico
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Ronaldo Dias é ator, di-
retor de teatro e ilumina-
dor. Atualmente, trabalha 
como Diretor de Cultura 
em Ibiúna. Trabalhou 5 
anos em São Paulo com 
o grupo Os Satyros e 
vários outros diretores 
consagrados no meio 
artístico. Fundou o gru-
po profissional de teatro 
de Ibiúna, Cia Una D’Art, 
há 13 anos.

fe e um prêmio da União Católica de Jornalis-
mo. Atualmente é fotógrafo oficial e coordena-
dor de fotografia do governo de Minas Gerais.

Marcos Augusto Ramos 
é formado em Design 
Gráfico pela Bauhaus 
na Alemanha, na década 
de 70. Estudou na Nikon 
School de Fotografia em 
São Paulo. Trabalhou por 
43 anos para editoras, 
agências de propagan-
da, gráficas premium e 
estúdios fotográficos.

O 1° Concurso de Fotografia de 
Turismo Mais Ibiúna teve um júri 
técnico composto por grandes 
profissionais. 



1º Lugar - Bruno de Amorim Siqueira

2º Lugar - Wellington Rodrigo Caldas

1º Concurso de

Fotografia
de turismo

Confira os participantes e as fotos que marcaram o 1º 
Concurso de Fotografia Mais Ibiúna 2018. Uma coletânea 
de imagens cinematográficas revelando o talento dos 
fotógrafos amadores e profissionais e as belezas de nossa 
cidade.



3º Lugar - Thacyani de Oliveira Adad

4º Lugar - Shin Ichi Ishibuchi

5º Lugar - Eduardo Guadêncio Silva



Alberto de Novaes Kehdi

Douglas de Oliveira Domingues

Felipe Gustavo Souza

O 1º Concurso de Fotografia de Turismo Mais Ibiúna 
contou com a participação de dezoito inscritos, entre 
amadores e profissionais de diferentes faixas etárias. 
Para aumentar a possibilidade de concorrer ao 

prêmio de mil reais, a organização optou por 
concordar que cada inscrito pudesse participar do 

concurso apresentando três fotos de sua autoria. O nível da 
qualidade das fotos impressionou o júri técnico e o público presente 
no dia da premiação.

O 1º Concurso de Fotografia de Turismo Mais Ibiúna 
Foco na visão 



Marcelo Spolora Leite

Fernanda Sumie Sousa Sakoda

Igor Daniel Camargo Rolim



Maykon Kally Colombo Soares

Paulo Rodolfo Alves de Oliveira

Regiani Aparecida de Góes Soares

Sabrina de Góes Soares



Vânia Regina Rossetti

Victor Taiyô Deyama Gonçalves

Vinícius de Oliveira Marques

1º Concurso de

Fotografia
de turismo

Patrocinador Oficial

Realização

Apoio
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Nessa aula você aprenderá como fazer um 
lindo cartão para surpreender sua mãe.
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magno solari ilustrar curso de desenho

novidade!
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por Rodrigo Oliveira

Acharam que eu não ia falar sobre Choque de 
Cultura? Acharam errado! Considerado por 
muitos um dos melhores quadros do Youtube 
em 2018, o programa (que foi criado em 2016, 
em parceria dos canais Omelete e TV Quase) 
é apresentado e comentado por 4 motoristas 
(motoristas não, pilotos, porquê eu sei da 
seriedade do trabalho) que são os maiores 
nomes do transporte alternativo. Rogerinho do 
Ingá (Caito Manier) pilota uma Sprinter Azul e 
Vermelha e comanda o programa que conta 
com os comentários dos pilotos Renan (Daniel 
Furlan) que pilota uma Towner Azul Bebê, 
Julinho da Van (Leandro Ramos) com Sprinter 
Branca e Maurílio dos Anjos (Raul Chequer) 
com sua Kombi Branca. Recheado de 
comentários absurdos e observações 
engraçadas sobre filmes clássicos e atuais, o 
programa conquistou audiência mostrando que 
qualquer um pode falar de cinema, desde o 
cinéfilo que assiste o filme pela fotografia, 
edição de som e nuâncias, até o motorista de 
van que acha que filme bom é o com explosão, 
carro e mulheril. Não tenho dúvidas que os 
verdadeiros amantes da sétima arte irão amar 
esses caras, falo com tranquilidade.
Confira também os outros trabalhos dessa 
equipe no canal da TV Quase.

Retsuko é uma panda vermelha, de 25 anos, 
signo de escorpião. Trabalha há 5 anos na 
mesma empresa, desde que terminou seus 
estudos. Mas o que seus amigos mais próximos 
não sabem é que ela curte cantar em segredo. 
Parece estranho, né? Mas assim que você 
assiste, se identifica com várias situações que a 
personagem vive. Quem não tem aquele colega 
de trabalho super fofoqueiro? Ou um 
patrão/supervisor que pega no pé, mas sempre 
está fazendo as coisas erradas? Ou vai dizer 
que você nunca comprou algo em uma loja só 
para não sair sem nada? Para se desestressar no 
fim do dia, Retsuko vai em um lugar (muito 
comum no Japão) onde existem várias cabines 
de karaokê e grita a sua raiva pra fora em 
forma de Death Metal. Aggretsuko é uma 
série original Netflix, baseada na personagem 
da Sanrio (criadora da Hello Kitty). Com 
episódios de curta duração, vale a pena assistir 
para relaxar e rir dos problemas do dia a dia.

YOUTUBE SÉRIE

TV Quase

Classificação etária: 12 anos
Duração: 15 minutos p/ episódio
10 episódios
1 temporada

maisibiuna26
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EsporteSaiba mais

Desafio 1 

Desafio 2

Solução Caça Palavras Ed. 58

Errata Ed. 58

Desafios 
Colaboração: Erileide M S S Antunes

RESPOSTA DESAFIO 1 ED58 

Quantas folhas terá a próxima árvore? 

16 folhas, porque cada árvore tem o dobro de folhas da árvore anterior 

 

RESPOSTA DESAFIO 2 ED58 

 

 

SOLUÇÃO CAÇA PALAVRAS ED58 

P A L M A N A J O B R A L A 
M A M F I G U E I R A L A P 
R E L L E R E I T S T I R D 
A C N E U M A T R I Z A I E 
P U P P P U E R O I I A S G 
F R A N C A A O R N A C N A 
B R L R A S C E H N R A C D 
A U G T E X C A I I C N F O 
L E I R B A G B T I I B U A 
N A P L I N M O T L A S M N 
T E F A T U R G I N G O A E 
R E I T Z I A A I E R M C A 
R O N O O L A I G R E J A L 

 

Errata ed58 

Editorial - Agradecemos a observação do nosso leitor, pois Informamos que há doze anos não 
havia desfile cívico, contudo em 2008 houve um desfile em comemoração aos 151 anos da 
cidade (conforme foto ao lado). Em 2015, outro veículo de comunicação fez o registro de um 
desfile na comemoração dos 158 anos de Ibiúna.  

Pág. 09  

(repetir foto do ET) O ET mais famoso e fashion de Ibiúna esteve presente também no desfile a 
convite da escola CEL JTO A EE Maria Angerami Scalamandré. 

Quantas folhas terá a próxima árvore?

Distrubuir os números de 1 até 12, sem repeti-los, 
de tala maneira que a soma em qualquer direção 
seja sempre 26 pontos.
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16 folhas, porque cada árvore tem o dobro de 
folhas da árvore anterior

Editorial - Agradecemos a observação do nosso 
leitor, pois Informamos que há doze anos não 
havia desfile cívico, contudo em 2008 houve um 
desfile em comemoração aos 151 anos da cidade 
(conforme foto abaixo). Em 2015, outro veículo 
de comunicação fez o registro de um desfile na 
comemoração dos 158 anos de Ibiúna. 

Pág. 09 

O ET mais famoso e 
fashion de Ibiúna es-
teve presente também 
no desfile a convite 
da escola CEL JTO A 
EE Maria Angerami 
Scalamandré.
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Caça Palavras

Saiba mais

AMOR DE MÃE
Mães, Marias, somos todas

Que desde os primeiros sintomas
Ri, chora, dança embalando seu filho
Muitos desejados, outros nem tanto

Mães que lutam com problemas de família,
De saúde, financeiro

Mães, Maria da roça, da cidade, do interior
Marias amadas, das Marias abandonadas

Mãe que é mãe e pai
Passa a noite ao lado do filho doente

E de dia vai trabalhar
Que amor é esse?

Esquecemos de nós para defender
Com unhas e dentes nossas crianças

Que amor é esse?
Dá amor, vida, vestes, alimenta,

Briga e ensina a viver.

Esse é o amor de mãe,
Das Marias que sentem suas dores

É a Maria que abraça e se transporta,
Numa saudade imensa

E como leoa, cheira, aperta seu corpo
Sente dentro de sua alma o carinho primário 

da gravidez
É com esse amor que conversa com Deus

Pedindo proteção aos seus
É com esse amor que ficam com olhos no ca-

minho
Pedindo a Deus que os traga de volta

É com esse amor que pede a mãe Maria
Que os cubra com seu manto sagrado

Dia das Mães, serão todos os dias
E para todo o sempre.                        

 

J U R A C Y A J O O C R A M 
M A R I C I D A D E A L A P 
R O L I E R E A T C T I R D 
I E T E U M R T E I Z O I S 
N D P N P G E R O I T A E G 
T I D O A E P O R E O A P O 
E L L S A M F E C N M A O D 
R E M A E A N A I R E H I S 
I N I S M E O B E I N B A A 
O E P I L N M T T I A I M N 
R E L I T U R G R N R O A E 
R I D A C O R A T A N A L P 
A E N O F L C I M R E J A L 

 

Dia das Mães

(Poema parcial de Agda Altava)
Colaboração: J.E. Sobral    
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