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#IbiúnaSim
Vamos entrar na onda e aproveitar o movimento 
para fazer grandes manobras? Vejam como 
repercute uma campanha com sucesso em 
envolvimento público. A forma como as palavras 
são colocadas apontam a direção. 
Neste espaço falo diretamente com cada leitor, 
todavia conjugo os verbos no plural, indicando a 
quantidade de pessoas que quero alcançar. Tudo 
isso parece muito óbvio, todavia o “notório” nos 
foge da vista e da compreensão.
Quantas verdades são ocultas em jogos de palavras? 
Sempre lembro dos jargões de publicidade como 
“na dúvida, não ultrapasse”. Quando algo me 
incomoda, prefiro fazer como Scarlett O’Hara em 
“O vento levou”, amanhã eu resolvo. 
O que aprendemos com isso? Resolver com 
serenidade, quando a razão estiver sobressaindo à 
emoção. Buscar mais informação antes de tomar 
atitude e sofrer com as consequências dos seus 
próprios atos. Falem a verdade, nada é pior do 
que a sensação “você vai ter que engolir”? 
Temos livre arbítrio. Somos resultado das nossas 
escolhas, por isso devemos ficar atentos às nossas 
necessidades. Não existe oferta se não houver 
demanda. 
Sua opção é ser uma pessoa melhor? Então 
vão aparecer cursos, sugestões  de alimentação 
saudável, livros de autoajuda, e assim por diante. 
Se a casa está suja, mas você não pega na 
vassoura, como ficará limpa? Até mesmo 
contratando alguém para fazer o serviço, a ação 
partiu de você. “Sim ou não” são escolhas. E 
estamos fundamentados para tomar decisão?
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Jéssica Ramos começou há seis anos a fotografar, 
atendendo pedido de amigos, e descobriu sua 
profissão. Após fazer um pouco de tudo, definiu a 
sua especialidade e paixão: fotografar gestantes 
e bebês. 
Centenas de mamães e bebês já foram regis-
tradas pelas lentes da fotógrafa, que cuida com 
muito carinho e atenção dos seus clientes. “ São 
momentos muito sensíveis para a pessoa. A bele-
za de gerar uma vida, sentir a barriga crescer e 
depois o nascimento e as fases do bebê”, comen-
ta Jéssica com brilho no olhar.
Este mesmo encanto a fotógrafa consegue repro-
duzir nas imagens. Geralmente os cenários são 
sugeridos por ela, que investe nos temas, aces-
sórios, para deixar as fotos ainda mais graciosas.
As fotos das “gravidinhas” são realizadas após os 
sete meses, quando a barriga está bem formada. 
Já as dos bebês são desde os primeiros dias até 
um ano de idade, período mais comum dos en-
saios. O acompanhamento é mensal, capturan-
do cada evolução do bebê: os detalhes do recém 
nascido, o primeiro sorriso, foto de bruços, a mão 
na boca avisando a chegada dos dentes, sentado, 
os primeiros passos...e assim por diante.
Para fotografar bebês todo o cuidado é pouco, e 
não é para qualquer um. Familiarizada com as 
fases, Jéssica, antes de fotografar, busca a empa-
tia da criança para captar imagens mais autênti-
cas e verdadeiras. “Gosto da sensação olho no 
olho, de ter a atenção da criança e fotos com ela 
olhando para a câmera”, enfatiza.

Fotos produzidas, com cenários temáticos, figurinos, maquiagem, cabelo, poses 
e aquele olhar profissional captando a imagem, faz toda a diferença quando se 
quer eternizar momentos, assim são os ensaios fotográficos.
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jessicaramos.fotografaJessicaRamosFotografia
jessicaramos.fotografa@gmail.com

AGENDE O SEU ENSAIO!
11 99888-7179

GestantesNewborn Smash The Cake



Pediatra, médico da família
Dra Mirela Leite Rozza começa a atender também em Ibiúna com consultório na 
clínica Romanofisio, trazendo a importância do acompanhamento do pediatra 
desde os primeiros dias de vida.
Até quase 20 anos, o especialista mais indicado 
na medicina para acompanhar o desenvolvimen-
to e a saúde da criança e jovem é o pediatra. A 
Pediatria é um dos ramos da Medicina que dedica 
seu tempo e conhecimento ao cuidado da saúde 
de crianças, pré-adolescentes e adolescentes.
O Ministério da Saúde adota o critério da Organi-
zação Mundial da Saúde - OMS/OPAS, segundo 
o qual a infância é o período entre zero até 10 
anos completos de idade; e a adolescência com-
preende o período entre 10 e 19 anos de idade 
(Portaria nº 980/1989); o que é também aceito 
pela Associação Médica Brasileira, ou seja, pelas 
Sociedades de Especialidades, incluindo a Socie-
dade Brasileira de Pediatria.
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Formada em 2007 pela Faculdade Estadual de 
Medicina de São José do Rio Preto, Dra Mirela 
Leite Rozza fez residência de pediatria no Hospital 
Menino de Jesus em São Paulo, onde atende no 
Pronto-Socorro até hoje.
Em seu consultório em São Paulo faz questão de 
ser a própria a agendar as consultas, colocando-
-se à disposição da criança e dos responsáveis 
para esclarecimentos pelo celular. “Não realizo 
consulta pelo WhatsApp, contudo deixo os pais 
tranquilos orientando, em caso de necessidade, 
o que é mais indicado a fazer de acordo com o 
quadro relatado pelos mesmos. Às vezes um re-
médio e observação resolvem, outras, melhor cor-
rer para um pronto socorro, ou ainda avaliar se 
dá tempo de chegar até o consultório.
Mesmo sem atender convênio, sua atenção e dis-
ponibilidade fidelizam pacientes e pais. O pedia-
tra precisa dedicação, examinar detalhadamente 
para encontrar a enfermidade. Também busca a 
causa e por isso procura saber como é a dinâmica 
de vida, a relação dos pais entre si, dos pais com 
a criança, quem é a rede de apoio desta família 
(avós, babá, tutor, cuidador), quem vai ajudar em 
momento de necessidade.
Dra Mirela vê a criança ou adolescente como par-
te de uma família, por isso quando pede a cartei-
ra de vacinação, solicita também a dos pais. Atu-
almente é comum ver criança indo parar na UTI 
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com quadro de coqueluche. Isso acontece porque 
os adultos param de tomar vacina na adolescên-
cia e não renovam a vacina antitetânica que já 
vem com anticorpos para a coqueluche. Para o 
adulto, esta doença se apresenta como uma tos-
se, com sintomas de resfriado. Já para os bebês 
pode ser fatal.
Saúde é bem estar, biopsicossocial, o pediatra 
acompanha a saúde mensalmente e o desenvolvi-
mento da criança, medir, pesar, cuidar da alimen-
tação. Um mal estar, muitas vezes, são notados 
na criança pelo choro, irritabilidade. Uma dor de 
barriga pode ser uma infecção na garganta, por 
isso “entender” cada paciente vai auxiliar na cura. 
Geralmente quando o paciente faz 13 anos, não 
quer mais passar pelo pediatra, porque não se 
sente mais criança. Contudo, também não fica à 
vontade em ser clinicado por médico de adultos. 
O que poucos sabem é que a pediatria engloba 
a hebiatria. 
A hebiatria é uma subespecialidade médica que 
se concentra no atendimento de pacientes que 
se encontram no período de desenvolvimento da 
adolescência, geralmente desde os últimos anos 
do ensino fundamental até a conclusão do ensino 
médio.O hebiatra está preparado para lidar com 

temas como puberdade, estirão de crescimento, 
maturação sexual e mudanças físicas típicas des-
se ciclo da vida, além de saber como tratar as 
transformações psicossociais comuns a essa faixa 
etária.
“O pediatra é o médico mais clínico entre todas as 
especialidades, examina minuciosamente e pre-
cisa dedicar sua atenção, carinho e tempo, por 
isso acaba virando o médico da família”, conclui 
Dra Mirela.



Hoje por sua vez, iremos falar sobre as principais 
diferenças entre os assessores de investimentos e 
os gerentes de banco, afinal são muitas:
No banco, você tem um gerente para cuidar da 
sua conta corrente e de suas operações do dia 
a dia, como pagamentos de contas, venda de 
produtos bancários, etc . No entanto, na hora de 
planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor 
contar com a ajuda de um profissional especiali-
zado.
O gerente vai te oferecer produtos financeiros do 
próprio banco. Isso limita sua capacidade de en-
tregar uma carteira mais adequada ao seu perfil 
de investidor e seus objetivos, afinal os gerentes 
de banco têm metas de produtos, o que signifi-
ca que eles “empurram” produtos que muitas ve-
zes não fazem sentido para aquele determinado 
cliente.
Já o assessor de investimentos é um profissional 
especializado que vai avaliar   suas necessidades, 
seus objetivos, a fim de apresentar estratégias de 
investimentos mais adequadas ao seu perfil de in-
vestidor e ao cenário econômico.
O assessor é um profissional habilitado a prestar 
o serviço de assessoria de investimentos, possui 

A Revista Mais Ibiúna, por intermédio do Jair Rodrigues Sousa, Assessor de 
Investimentos da Aequilibrium Investimentos, escritório credenciado a XP 
Investimentos com mais de 10 anos de experiência e mais de 100 milhões sob 
sua assessoria, trará nesta edição alguns esclarecimentos à população acerca 
do mundo dos investimentos.
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Saiba como investir

a denominação legal de “Agente Autônomo de 
Investimentos” perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e a Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD).
É importante lembrar que não há cobrança pela 
assessoria prestada, pois toda remuneração do 
assessor é feita pela corretora a qual ele é cre-
denciado e em repasse de produtos.
Aprenda a Investir Melhor! Os assessores da 
Aequilibrium Investimentos conhecem as estraté-
gias e as opções de investimentos mais adequa-
das para cada situação.

11 2309-6836 • 15 99665-5176
     11 98746-8819 
 
jair@aequilibriuminvestimentos.com
www.aequilibriuminvestimentos.com
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A satisfação em morar no interior aliada à expe-
riência em atendimento ao cliente, como gerente 
de atendimento e de negócios, viabilizou o suces-
so para Hilda Rozza, como corretora de imóveis, 
ao longo dos últimos dois anos.
A maioria dos clientes é família que procura qua-
lidade de vida, segurança, conforto para receber 
amigos e parentes, e principalmente opta por 
Ibiúna pela represa, para a prática de esportes 
náuticos.
Especialista em venda de chácaras e casas em 
condomínios, para moradia ou veraneio, os imó-
veis comercializados no escritório da corretora 
possuem documentação regularizada. A grande 
parte oferece piscina, lareira e espaço gourmet, 
apropriada para recepcionar convidados.
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Sucesso de mãos dadas

Hilda Rozza
Corretora de Imóveis

Negocios
-



Justa Causa
A coluna “Conhecendo Seus Direitos”, por intermédio da Dra. Simone Ito, do 
Escritório Ito advocacia, traz para vocês, de forma sucinta, alguns dos seus 
direitos e deveres.
A demissão por justa causa tem fundamento legal 
no art. 482 da CLT e ocorre quando o trabalha-
dor viola as normas instituídas em lei, permitin-
do que o empregador interrompa o contrato de 
trabalho. Esta modalidade de demissão acarreta 
inúmeros prejuízos ao empregado que são perce-
bidos no momento da homologação da rescisão 
do contrato, conforme explicaremos abaixo.

Os motivos mais comuns de demissão por 
justa causa: 
Abaixo citaremos os motivos que ensejam a res-
cisão contratual pelo empregador e citaremos, 
sucintamente, alguns exemplos em cada situação 
a fim de facilitar a compreensão. Lembrando que 
os exemplos abaixo não são os únicos, podendo 
existir inúmeros outros que permitem a demissão 
por justa causa.
a) ato de improbidade. Ocorre pela ação ou 
omissão do empregado, exemplo: furto, adultera-
ção de documentos pessoais ou pertencentes ao 
empregador, etc. 
b) incontinência de conduta ou mau procedimen-
to. São os atos diretamente ligados à conduta do 
empregado contra a moral, seja do ponto de vista 
sexual ou de um modo geral, prejudicando o am-
biente do trabalho. Exemplos: ofensas diárias aos 
colegas e/ou subordinados, atos libidinosos den-
tro da empresa, a usar o veículo fornecido para o 
trabalho em benefício próprio sem autorização do 
empregador, entre inúmeros outros.

c) negociação habitual por conta própria ou alheia 
sem permissão do empregador, e quando consti-
tuir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao ser-
viço. Exemplo: empregado pratica concorrência 
desleal explorando o mesmo ramo de negócio, 
ou exerce outra atividade que, embora não con-
corrente, prejudique o exercício da função na em-
presa. 
d) condenação criminal do empregado, passada 
em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena.
e) desídia no desempenho das respectivas funções. 
Exemplo: os atrasos frequentes, as faltas injustifi-
cadas ao serviço, a pouca produção ou produção 
imperfeita e outros fatos que prejudicam a empre-
sa e demonstram o desinteresse do empregado 
pelas suas funções. 
f) embriaguez habitual ou em serviço. O álcool é 
a causa mais frequente da embriaguez, porém, 
poderá ocorrer também pelo consumo de subs-
tâncias de efeitos análogos (psicotrópicos) e acar-
retará a demissão por justa causa, desde que não 
se trate de doença (dependência química).  
g) violação de segredo da empresa: ocorre quan-
do o empregado passa a outrem informações si-
gilosas ou sem a expressa autorização do empre-
gador. Exemplos: divulgação da lista de clientes e 
potenciais clientes constantes do banco de dados 
da empresa; divulgação de fórmula de produto 
da empresa.
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Rua Pinduca Soares, 55 - Sala 06
Centro - Ibiúna - SP

15 3248-3667 | 15 98121-8800
simoneito@adv.oabsp.org.br

h) ato de indisciplina ou de insubordinação: ca-
racterizam-se pelo descumprimento de regras, 
diretrizes, ordens do empregador, seus prepostos 
ou chefias. Exemplos: fumar em local proibido 
mesmo existindo placa orientadora; não usar os 
equipamentos de segurança; desrespeitar os pro-
cedimentos definidos pela empresa.
i) abandono de emprego: se o empregado deixar 
de comparecer ao trabalho sem qualquer justifi-
cativa por período superior a 30 dias. Existem, no 
entanto, circunstâncias que fazem caracterizar o 
abandono antes dos trinta dias. Por exemplo, o 
empregado é surpreendido trabalhando em outra 
empresa durante o período em que deveria estar 
prestando serviços na primeira empresa. 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no 
serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima 
defesa, própria ou de outrem: caracteriza-se por 
ofensas físicas e morais contra colegas ou tercei-
ros dentro do ambiente de trabalho. 
Exemplos: falar mal do dono da empresa e dos 
colegas de trabalho, ainda postar ofensas ao em-
pregador e colegas de trabalho em redes sociais, 
xingar e agredir outra pessoa fisicamente.
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas 
físicas praticadas contra o empregador e superio-
res hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem: ao contrário da falta grave 
anterior, pode a ofensa se dar no meio ambiente 
laboral ou não. Exemplo: empregado que discute 
com o superior hierárquico na fila de uma festa, 
partindo para agressão física. Da mesma forma, 
a legítima defesa, própria ou de outrem, afasta a 
falta grave.
l) prática constante de jogos de azar. A jurispru-
dência majoritária afirma que pode ser qualquer 
jogo de azar, desde que praticado no âmbito do 
local de trabalho ou, se praticado fora, que re-
percuta negativamente no ambiente de trabalho. 
Exemplo: empregado que faça jogo do bicho e 
ofereça aos colegas durante o trabalho.
m) perda da habilitação ou dos requisitos estabe-
lecidos em lei para o exercício da profissão, em 
decorrência de conduta dolosa do empregado. 
Exemplo: nos casos em que o empregado perde 
a habilitação profissional, que é requisito impres-
cindível para exercer sua atividade, tais como mé-
dicos, advogados ou motoristas, isso será motivo 
suficiente para a dispensa por justa causa.
n) Constitui igualmente justa causa para dispensa 
de empregado a prática, devidamente comprova-
da em inquérito administrativo, de atos atentató-
rios à segurança nacional.

Quais verbas rescisórias o empregado terá 
direito nos casos de demissão por justa 
causa?
Havendo dispensa com justa causa, serão devidas 
as férias simples e vencidas, se houver, e o saldo 
de salário. 
Logo, perderá o direito ao aviso-prévio, às fé-
rias proporcionais, ao 13º salário proporcional, 
à indenização correspondente a 40% do FGTS, a 
sacar o FGTS e a receber o seguro-desemprego.
Caso empregado entenda que foi demitido injus-
tamente, poderá ingressar com reclamação tra-
balhista, se for provado que a demissão foi arbi-
trária, a demissão era revertida e receberá todos 
os direitos da demissão sem justa causa.
Porém, caso o funcionário não consiga provar 
que a dispensa foi abusiva, será condenado em 
honorários de sucumbência que podem variar de 
5% a 15% sobre o valor que resultar da liquida-
ção da sentença, do proveito econômico obtido 
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa, ainda que beneficiário da 
justiça gratuita. 

Fontes: CLT, Ministério do Trabalho e Emprego; Tribu-
nal Superior do Trabalho; Guia Trabalhista; BBC News 
Brasil; Economia - iG @ https://economia.ig.com.br/
carreiras/2016-04-29/os-12-motivos-mais-comuns-de-
-demissoes-por-justa-causa.html
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Quem vê o andar determinado, a voz meio rou-
ca e forte, não imagina a sensibilidade e leveza 
desta ibiunense ao preparar suas receitas. Mescla, 
como todo bom chef de cozinha, a aparência dos 
pratos com o sabor aprimorado, e acima de tudo, 
gosta de despertar a sensação de surpresa na de-
gustação, prezando pela linha “comfort food”. “As 
pessoas devem se sentir confortáveis e felizes ao 
saborear um alimento”, observa.
Cris Helena procura sempre experimentar no-
vos ingredientes nas suas receitas, fugindo do 
tradicional. Defende que a criatividade nos pratos 
não está em uma apresentação complexa, da-
quelas em que a pessoa não sabe nem por onde 
começa, mas sim na preparação da receita e no 
seu resultado final. 
Feito com biomassa de banana verde, o brownie 
servido durante a entrevista tem também cacau 
alcalino, acompanha sorvete artesanal e calda 
de açafrão da terra. Uma receita que represen-
ta bem a vertente da chef, ingredientes nutritivos 
com “temperos” poucos usados. 

Formada em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, Cristiana 
Helena Albertin Giancoli trabalhou por dois anos no Club Méditerranée no Rio de 
Janeiro, como subchefe de confeitaria. Voltou para Ibiúna e hoje cursa o último 
ano de Nutrição na UNISO, seguindo a tendência de que alimento tem que ser 
prazeroso e nutritivo.
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Paixão pela confeitaria

Gastronomia
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Ibiúna é uma cidade do interior que atrai visitantes pelo seu clima, pelas suas riquezas naturais, que 
possibilitam lazer. 
Desta vez, trouxemos dicas de shows para prestigiar cantores locais, uma opção de lanchonete e 
pastelaria bem na praça da matriz e um tranquilo pesqueiro que serve porções de peixe, camarões, 
entre outras. Bom apetite e bom passeio!

O QUE FAZER EM IBIÚNA?
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Há 17 anos a Global Informática inaugurou uma 
loja de serviços com cursos, acesso à internet, su-
porte e manutenção de computadores. Sempre 
inovando e seguindo as tendências do mercado, 
este ano lança o Coworking Global, um espaço 
compartilhado para reuniões, estudos e até mes-
mo pequenas recepções.
Com velocidade em internet, um dos maiores en-
traves atualmente para se manter conectado com 
o mundo, a Coworking Global também disponibi-
liza mesas, cadeiras, computadores, que podem 
ser usados como sala de reuniões, estação de tra-
balho, sala de estudos e/ou cursos.
Inclui na estrutura, papelaria básica, impressora 
e uma pequena área com diferente tipos de café 
no que se refere aos aromas e forma de preparo. 
Afinal toda reunião acompanha um bom café.
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Espaço Compartilhado
Servicos



Mais clientes, mais espaço
Hoje, a marca Val Alves tem seu conceito de negócio inspirado no jeito dinâmico 
de sua proprietária, que possui desenvoltura e habilidade de venda, expandido 
o número de suas clientes a cada dia.
Em pensar que tudo começou há 08 anos com 
trinta vestidos em um salão e com a insistência da 
amiga cabelereira para que ela vencesse a timi-
dez e apresentasse suas peças às clientes. 
Quem lembra da Val retraída no início, hoje fica 
surpresa com a sua mudança.
Foi pioneira na cidade na venda pela rede social, 
divulgando as novidades e aguçando o interesse 
das suas internautas.
Fundamentada no crediário próprio, serviço de 
entrega e vendas online, Val Alves tem a credi-
bilidade de suas clientes. Sua franqueza é o seu 
diferencial. “Minha satisfação é ver a cliente bem 

vestida. Cada uma tem seu estilo e se não fica 
bom, aconselho a não comprar, sugerindo outra 
peça”.
O volume de vendas e de clientes foi tomando 
uma proporção tão grande que a comerciante 
optou em abrir uma loja externa. “As clientes apa-
reciam com amigas e familiares e a loja, montada 
em casa, passou a ficar pequena”.
A loja no terceiro andar do Shopping Ibiúna, tem 
mezanino exclusivo para jeans, com calças, ja-
quetas, coletes, shorts e a volta das jardineiras, 
tendência atual da moda. Abaixo, vestidos, saias, 
blusas, camisas, regatas, bolsas, acessórios, são 
escolhidos nos dois provadores. 
A sua residência agora ficou só para o delivery 
das marmitinhas saudáveis, outra linha de negó-
cio do casal Marcelo e Val.
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Av. São Sebastião, 192
Shopping de Ibiúna - 3º Andar

15 99749-8138
By Val Alves



Passeio ciclístico da primavera, 
o resgate de uma história

Nos anos 90, a Escola Adventista e a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
comemoravam a chegada da estação das flores, com a semana jovem da 
primavera; uma iniciativa do saudoso pastor Gilberto de Oliveira, que marcou sua 
passagem por Ibiúna deixando boas lembranças nos corações dos ibiunenses.

A semana era cheia de programação: curso para 
deixar de fumar em 5 dias, aulas de culinária ve-
getariana, palestras educativas, gincana de arre-
cadação de alimentos entre as escolas estaduais 
para amparar entidades carentes, concerto musi-
cal e o tão esperado passeio ciclístico da primave-
ra. Com o tempo, o evento deixou de existir. 
Em 2017, Ibiúna recebeu de volta a comemora-
ção da chegada da primavera com o evento “Pri-
mavera na praça”, realizado no primeiro final de 
semana da primavera. No sábado, acontecia a 
feira da saúde para ajudar a combater e a preve-
nir doenças através do uso dos recursos naturais; 
e no domingo o passeio ciclístico, para motivar as 
pessoas a terem um estilo de vida saudável atra-
vés da prática de exercício físico.
O passeio ciclístico enalteceu o turismo local com 
a participação de mais de 200 ciclistas, entre eles 
Corrente do Pedal (Vargem Grande), Movimento 
do Pedal (São Roque), Bikenex (Ibiúna), Sevenbi-
kers - grupo de ciclistas Adventistas.
Este grupo desenvolve o seu ministério com a mis-
são de promover uma experiência de vida com 
Cristo através do incentivo ao ciclismo e das ami-
zades construídas em torno da prática esportiva, 
valorizando o respeito, o corpo, a criação, supe-
ração,  empatia e o servir ao próximo.
A iniciativa resgatar o passeio ciclístico foi do jo-
vem ibiunense Joel S. Prestes em parceria com a 
Bikenexs. A direção da Feira da saúde foi da pro-
fessora de Bioquímica e farmacologia da UNASP 
(Universidade Adventista São Paulo) - Maria Fer-
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nanda Melo Lopes Ninahuaman, e teve a partici-
pação dos alunos. 
Os organizadores do Passeio Ciclístico agrade-
cem a todos os co- patrocinadores, aos apoiado-
res, aos doadores dos brindes: Restaurante Ponto 
de Encontro, Sorveteria Joy’s, Da Fruta Sucos & 
Café, Tony Rodrigues Produções e Propagandas, 
Magnus, aos voluntários e a todos que prestigia-
ram o evento com sua presença.
Foram arrecadados quase 500 litros de leite, des-
tinados ao lar dos idosos de Ibiúna. E o evento 
contou também com aula de zumba com a Nadja 
Cia de Dança.
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Fotografia

Mobgrafia
Os smartphones estão acabando com o mercado de câmeras compactas. Hoje 
carregamos no bolso um potente equipamento de socialização e produção de 
imagens e arte. O processo completo para uma boa mobgrafia é composto de 
três etapas: captação e enquadramento, edição e compartilhamento.
Captação e enquadramento
Ajuste a câmera do celular para máxima resolu-
ção. As mobgrafias são geralmente no formato 
quadrado (ou 1:1). A maioria dos celulares mo-
dernos tem a opção de ajuste do formato da foto. 
Isso facilita muito o enquadramento, evitando que 
se faça cortes desnecessários de acordo com a 
plataforma a ser utilizada para compartilhamen-
to. 

Edição
Todas as fotos publicitárias ganham aquele ar de 
perfeição no pós-processamento. Se o enqua-
dramento já estiver bem feito e seu objeto bem 
focado a edição fica bem mais fácil. Existe uma 
infinidade de programas de edição. Todos fazem 
praticamente as mesmas coisas. Mas dois deles 
destacam pela facilidade de uso ou por recursos 
interessantes: Instagram e Snapseed. Neste últi-
mo é possível fazer edições mais sofisticadas, têm 
grande variedade de filtros e ajustes. 
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Compartilhamento
De nada adianta fazer uma foto super-bacana e 
não compartilhar com ninguém. E uma qualidade 
visual melhorada vai agradar muito mais a sua 
audiência nas mídias sociais.
Para aqueles que produzem muitas fotos e não 
gostam de fazer o download no computador a 
dica é abrir uma conta no Flickr (1 terabyte de 
armazenamento grátis). No caso do compartilha-
mento, diferente da captação e edição, a quan-
tidade não é importante. Quando você vê fotos 
maravilhosas pense que elas representam entre 
5% e no máximo 10% de todo o material pro-
duzido. Todo fotógrafo só exibe o melhor de seu 
material.
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Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br
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Verifique a classificação indicativa dos filmes.

Pé Pequeno (3D)
Estreia: 28/09

Venom
Estreia: 04/10

Goosebumps 2
Halloween Assombrado

Estreia: 11/10

Animais Fantásticos:
Os Crimes de Grindelwald

Estreia: 15/11

O Quebra-Nozes e
os Quatro Reinos
Estreia: 01/11

Halloween
Estreia: 25/10
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Solução do Desafio 2
Ed. 62 - Desenvolvendo a visão espacial

Solução dos Desafios 
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Solução do Caça Palavras 
Edição 62

Resposta: O cubo 5

Não é o cubo 1 ,pois as faces com faixas deve-
riam ser opostas.

Não é o cubo 2, pois a face branca e a face com 
círculo branco deveriam ser opostas.

Não é o cubo 3, pois a posição da faixa preta 
nesta Vista, ficaria vertical.

Não é o cubo 4, pois a posição da face com 
círculo branco está trocada com a face de faixa 
preta.

Solução do Desafio 1 - Ed. 62

Em cada círculo as metades têm a mesma soma.

A soma no círculo A é 25;

A soma no círculo B é 18;

A soma do círculo C é 20. 

Então o número que falta é 4.
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
         (15) 99806-6567         (15) 99806-6567
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