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Coisas de Mãe
Eterna educadora, conselheira, amiga, parceira. 
Para uma mãe, o filho nunca cresce. Sempre 
terá seu colo como repouso e acalanto. 
Biológica ou adotiva, vira uma fera para defender 
seu filho. Por ele, não mede esforços. Abdica 
de horas de sono, de se olhar no espelho. 
Casada ou sol te i ra,  torna-se senhora 
de suas ações no momento que decide 
ser mãe, e muito respei tada por isso. 
De amor incondicional, uma mãe sabe 
o defeito do filho, mas não admite que 
outra pessoa o reve le  na sua f rente.  
Seu abraço ou toque das mãos tem o poder 
de curar um coração aflito. Colinho de mãe é 
o que todos procuram quando estão tristes. 
Ser mãe é proteger, educar, alimentar, 
amar. Mãe é se doar. É saber compartilhar. 
É adquirir força para defender sua prole. É 
aceitar e reconhecer que precisa de ajuda. 
É se tornar humilde. É inclusive abrir mão, 
cortar o cordão umbilical, e deixar o filho ir. 
“Tornou-se um homem”, “É uma linda mulher”. 
Sempre acreditará no seu filho, no que ela ensinou. 
Quando este estiver perdido, ela é a primeira a 
correr ao seu encontro para tirar a venda dos 
seus olhos e fazê-lo buscar um novo caminho. 
 “Vamos, estarei sempre ao seu lado”,  porque 
uma mãe nunca abandona seu filho. Nunca! E 
sabe o valor de dobrar os joelhos e orar quando 
tudo parece não ter mais solução. 

A todas, nosso respeito e admiração!
Feliz Dia das Mães!
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Geração Índigo
Criança índigo é um termo utilizado para descrever crianças que a Parapsicologia, 
uma pseudociência, acredita serem especiais. Os defensores desta crença 
afirmam que os “índigos” constituem uma nova geração de crianças, com 
habilidades especiais, e que têm por objetivo a implantação de uma “nova era” 
na Humanidade. (Fonte: Wikipedia)
Pura energia
As Crianças Índigo são crianças espetaculares. E 
estão chegando para ajudar na transformação 
social, educacional, familiar e espiritual de todo 
o planeta, independentemente de fronteiras e de 
classes sociais. São catalisadores desencadeando 
as reações necessárias para a transformação. 
São crianças de uma percepção fora do comum, 
sensíveis às energias, de rápido aprendizado, 
locutoras de boas novas, preocupadas com 
o próximo, com facilidade de comunicação, 
percursoras da aceitação das diferenças, 
promovem o questionamento, convidam à 
reflexão.
Pesquisadores americanos estimam que depois de 
1995, oitenta e cinco por cento dos nascimentos 
ocorridos na Terra é de criança índigo. Desde 
a década de 70, cresce o número. Astrônomos 
como Freidrich Wilhelm Bessel, Paul Otto Hesse, 
José Comas Sola, Edmund Halley, chegaram à 
conclusão de que o sistema solar gira em torno 
de Alcione, estrela central da constelação das 
Plêiades.
O Sol é a oitava estrela da constelação e leva 26 
mil anos para completar uma órbita ao redor de 
Alcione.  Alcione tem à sua volta um gigantesco 
anel de radiação, chamado de cinturão de fótons. 
Um fóton consiste na decomposição ou divisão do 
elétron, sendo a mais ínfima partícula de energia 
eletromagnética.

A cada dez mil anos o Sistema Solar penetra 
por dois mil anos nesse anel de fótons, ficando 
mais próximo de Alcione. A última vez que a 
Terra passou por ele foi cerca de doze mil anos. 
Sob a influência dos fótons, todas as moléculas 
e átomos do nosso planeta passam por uma 
transformação, precisando se readaptar a novos 
parâmetros. 
A excitação molecular cria um tipo de luz 
constante, permanente, que não é quente, uma 
luz sem temperatura que não produz sombra nem 
escuridão. Talvez por isso os hindus chamem de 
Era da Luz os tempos que estão por vir. De acordo 
com a ciência, um novo campo de percepção está 
disponível para aqueles que aprenderem a ver as 
coisas de uma outra forma. 
Talvez seja por isso vermos tantos registros de 
crianças surpreendendo com sua sabedoria, 
desenvoltura e habilidades. Nas redes sociais, 
vídeos “viralizam”, geralmente com crianças 
muito pequenas apresentando comportamento e 
desenvolvimento superiores à média. 
(Fonte: www.kardecriopreto.com.br)
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Youtuber novo

Preparando o futuro

João Lucas tem 3 anos, faz 4 agora no final de 
maio. Segundo seus pais, Franciane e Fábio, João 
Lucas sempre foi uma criança muito comunicativa. 
Embora o uso de tablet e de celular para ele seja 
bem restrito, é fã do YouTube Kids. O acesso, 
bem como o conteúdo que ele assiste, é sempre 
supervisionado pelos pais. Eles têm a preocupação 
que o filho assista vídeos de conteúdo educativo, 
não só de entretenimento. 
Recentemente, aproximadamente um mês, 
João Lucas expressou o desejo de ter um 
canal no YouTube. Inspirado nos programas 
que acompanha, principalmente o Brancola, 
comentou com os pais sua necessidade de se 
comunicar e do canal. Este canal do Youtube Kids, 
Brancola, retrata o dia a dia de uma família de 
brasileiros que moram no exterior: o convívio com 
os filhos, as brincadeiras, o almoço em família, 
os passeios...Um dos integrantes da família tem a 
idade de João Lucas, isso o fez se identificar.
O garoto passou a ensaiar na frente do espelho, 
como se estivesse gravando vídeos, alguns a 
sua mãe grava, apoiando, e supervisionando, a 
brincadeira do filho. O canal dele já está feito é 
JL Forli, porém só foi postado 3 vídeos apenas 
com ele pedindo o canal. Embora o pequeno já 
tenha Instagram @jlforli e Facebook João Lucas 
Deggerone Forli, os pais se preocupam com a sua 
exposição.

Maria Suelen acompanha o pai desde bebê, 
vivenciando o universo de Danilo Broll. Muita 
inteligente, comunicativa, calma, o pai fala que 
ela é uma artista, a versão “menina” dele. Broll 
cuida da filha enquanto a mãe está trabalhando. 
Foi assim desde pequena. Maria fala que tem 
muitas famílias, pois a família da sua madrinha 
Cris também é muito presente na sua vida.
Maria está sendo educada para deixar uma 
história, fazer algo para ajudar as pessoas e não 
pensar só nela. Broll acredita que sua filha veio 
ao mundo para dar continuidade ao seu trabalho. 
“Estar ao seu lado é aprender e ensinar. Faço 
questão de estar com ela, de envolvê-la nas 
minhas gravações e que ela interaja, faça a sua 
participação. Aos poucos vou apresentando este 
mundo virtual, que ela já está bem familiarizada.”
Broll acredita que sua filha é muito nova para 

Sua mãe acompanhará a proeza do filho, 
organizando os vídeos e fazendo a direção dos 
mesmos para que ele se divirta, comunique-se, 
entretenha as pessoas, mas acima de tudo, sejam 
vídeos educativos e passem bons exemplos para 
as pessoas, principalmente porque estima que 
crianças serão a maioria dos seus seguidores.
O canal será o presente de aniversário do João 
Lucas, e o tema da festa, que ele pediu, será 
“Youtube”. Então, as pessoas terão que aguardar 
até lá para começar a desfrutar e conferir o que 
virá por aí.

ter um canal, apesar da garota ter demonstrado 
interesse. Prefere que ela viva sua fase criança 
para depois assumir esta responsabilidade. Diz 
que Maria tem uma inteligência acima da média e 
está à frente dele. Gustavo e Maria, filhos do Broll, 
são tudo para ele.  “Eles são minha continuação”.
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Dia a dia do autista

O mundo da Juju e Lolo

Luana Brasil tem 19 anos. Autista de alto 
funcionamneto, abriu seu canal no Youtube 
para mostrar seu dia a dia, divulgar seus 
desenhos, sua arte, as dificuldades que passa 
e para mostrar como um autista por ter uma 
vida normal como qualquer outra pessoa. 
Incentivada pela sua mãe Daniela, a garota 
partilha suas experiências, seus questionamentos.  
Luana é muito autêntica, inteligente e divertida. 
Em um dos vídeos quer saber como fica a 
aposentadoria de pessoas com deficiência. Em 
outro, comenta que gosta de ver as pessoas felizes e 
não gosta de ser séria, e chama espontaneamente 
a atenção da mãe, dando uma “indireta”. 
Daniela Brasil está satisfeita em dar a filha esta 
oportunidade. “Tenho recebido muitas mensagens 
de outras mães de autistas, agradecendo 
por ajudar as pessoas a entenderem o que é 
autismo, como vive e como pensa um autista”. 
Curta, compartilhe e se inscreve no canal no 
Youtube da Luana Brasil/autismo.

Julia Ferreira Ábila Fernandes, 12 anos, e sua irmã 
Lorena, 07 anos, há um ano iniciaram seu canal 
Mundo da Juju e Lolo, publicando vídeos com 
vários temas corriqueiros na vida das duas irmãs, 
muitos deles de brincadeiras criativas. A interação 
e a cumplicidade das duas podem ser observadas 
nos mais de dez vídeos postados até hoje.  
Começaram com a brincadeira “Quem se conhece 
melhor”, mostrando o quanto é divertido fazer parte 
da vida uma da outra. Também postaram vídeos 
das viagens, de fantasia de carnaval, falando de 
frutas e doces, escolhendo o material escolar. 
As meninas entendem que o Youtube é 
uma ferramenta para levar e adquirir 
conhecimento. Recebem muitas mensagens, 
o que as motivam a continuar com o canal.   
Hoje, ambas percebem que o canal proporcionou 
um desenvolvimento e desenvoltura em 
comunicação e relacionamento, tirando o receio 
de falar em público e dando mais confiança 
na apresentação de trabalho escolares.  
Seus pais estipularam limites, mas incentivaram o 
canal, respeitando a vontade delas. Observaram 
que ia fazer bem para as duas. “O olhar delas 
brilhavam quando iam mostrar o vídeo, antes 
de publicar, pedindo a nossa opinião. Sempre 

iremos apoiar, desde que estejam se divertindo 
com limites e responsabilidade” comenta a mãe 
Renata. Elas também possuem perfis no Instagram 
@mundodajujuelolo e no Facebook.
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Benefícios Previdenciários
A Coluna “Seus Direitos”, por intermédio da Dra. Simone Ito, do Escritório 
Ito Advocacia, traz para vocês, de forma sucinta, os principais benefícios 
previdenciários que ainda estão em vigência. 
Vale ressaltar que, a reforma previdenciária mencionada na reportagem anterior 
ainda não foi aprovada e, portanto, continuam em vigência as regras atuais dos 
principais benefícios previdenciários.

Quem tem direito aposentadoria por 
tempo de contribuição?
É um benefício devido ao cidadão que comprovar 
o tempo total de 35 anos de contribuição, se 
homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

Existe idade mínima para aposentadoria 
por tempo de contribuição?
Não, não existe idade mínima para essa 
aposentadoria, com exceção para aposentadoria 
proporcional que será abordada logo abaixo.

Existem regras para aposentadoria por 
tempo de contribuição?
Sim, existem três regras para esse tipo de 
benefício:

Primeira regra: 86/96 progressiva:

Não há exigência de idade mínima e o tempo 
mínimo de contribuição é de 30 anos para as 
mulheres e 35 anos para os homens.
Para se chegar a somatória dos 86/96 deve-se 
somar o total de tempo de contribuição e da idade 
para se chegar a 86 pontos para as mulheres, 
e 96 para os homens. Lembrando que o fator 

previdenciário só deve ser aplicado se for para 
beneficiar. 
Segunda regra: 30/35 anos de contribuição: 

Por essa regra, não é necessário atingir a 
pontuação 86/96, nem tão pouco se exige 
idade mínima, bastando ter o tempo mínimo de 
contribuição de 30 anos se mulher, e 35 anos se 
homem. 
Nesse tipo de aposentadoria, a aplicação do fator 
previdenciário é obrigatória. 

Terceira regra: para aposentadoria proporcional:

Por essa aposentadoria os segurados filiados ao 
INSS até 16/12/98, tem direito aposentadoria 
proporcional. Para tanto, é necessário que, se 
mulher, deverá ter idade mínima de 48 anos, e 
se homem, deverá ter idade mínima de 53 anos.
Além disso, é necessário que tenha o tempo de 
contribuição de 25 anos se mulher + o tempo 
adicional, e 30 anos de contribuição + tempo 
adicional (que equivale a 40%), e terá aplicação 
do fator previdenciário, e o valor da aposentadoria 
proporcional será reduzido, que vai de 70 a 90% 
do salário de benefício. 
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Trabalhei um tempo na lavoura/campo/
roça, eu posso aumentar meu tempo de 
contribuição mesmo sem ter realizado 
nenhum pagamento durante esse período? 
Sim, pode. Basta requerer que esse período 
trabalhado na lavoura/roça seja averbado no 
INSS para aumentar o seu tempo de contribuição. 
Exemplo: homem trabalhou 15 anos na lavoura e 
20 anos com carteira assinada, ele terá um tempo 
total de contribuição de 35 anos, ainda que não 
tenha realizado as contribuições do período que 
laborou na lavoura. 

Quem trabalha em locais com condições 
insalubres (risco saúde) ou perigosas (risco 
à vida) tem direito aumentar o tempo de 
contribuição e se aposentar mais cedo?
Sim, tem. As atividades desenvolvidas em 
condições insalubres ou perigosa dá direito a 
conversão desse tempo chamado de “especial” 
para comum e, com isso, aumentar o tempo de 
contribuição. Exemplo: homem trabalhou 10 
anos exposto a ruído acima do limite permitido, 
ele tem direito a + 4 anos por ter sido exposto 
ao fator de risco ruído, no caso da mulher, caso 
tivesse sido exposta a ruído acima do permitido 
por 10 anos, ela tem direito a + 2 anos. 

Os professores se aposentam antes dos 
demais?
Aqueles professores que exercem funções de 
magistério em estabelecimentos de Educação 
Básica (educação infantil, ensino fundamental e 
médio) e que comprovem 25 anos de contribuição 
se mulher, e 30 anos se homem, podem requerer 
aposentadoria por tempo de contribuição. 
Ressalte-se que, funções de magistério são 
as atividades exercidas por professores em 
estabelecimento de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, conforme definidos 
na Lei nº 9.394/1996. 

Quem é deficiente físico ou mental também 
se aposenta mais cedo? 
Sim, aquele que possui deficiência física, mental 
ou intelectual e tenham 15 anos de contribuição 
realizadas exclusivamente na condição de pessoa 
com deficiência, além da idade de 60 anos, 
se homem, ou 55 anos, se mulher, tem direito 
aposentadoria por idade.

Fontes: Lei n 8.213/91 e Instituto Nacional da 
Seguridade Social.



Feira de Profissões da Escola Laurinda

Com tantas profissões no mercado, decidir qual irá seguir é uma escolha que 
definirá o futuro e dará um rumo na vida. Mas como saber se terá sucesso? Qual 
terá mais oportunidade de emprego? Qual trará mais satisfação pessoal?
A primeira Feira das Profissões da escola Laurinda 
superou a expectativa tanto dos alunos quanto dos 
palestrantes. Aconteceu dia 11/04 pela manhã 
contando com o envolvimento dos alunos num 
tema que muito preocupa quem está terminando 
o Ensino Médio: a escolha de uma profissão.
O evento ocupou as salas de aula e todo pátio, 
com uma programação de palestras e estandes 
de empresas com cursos técnicos, trazendo aos 
alunos opções, muita informação e vivência nas 
áreas. De acordo com a diretora Jecely Ellen 
Bacan, o evento foi organizado para apresentar 
o profissionalismo aos jovens. 
Os profissionais que palestraram foram indicados 
pelos alunos. De áreas diferentes como: policial, 
enfermeira, advogado, veterinário, psicólogo, 
pedagogo, professor, fotógrafo, desenhista, 
arquiteto, engenheiro civil, engenheiro hidrelétrica; 
os palestrantes ficaram impressionados com o 
interesse, atenção e se surpreenderam com a 
devolutiva dos alunos. “Os alunos estão amando. 
Esperamos fazer mais feiras, ainda este ano”, 
comentou a diretora Jecely, durante entrevista.
Estandes da Uninter, ETEC Ibiúna, CPEV, Instituto 
Mix e COTEC (São Roque), ficaram por toda 
manhã esclarecendo dúvidas e interagindo com 
os alunos.
A Uninter realizou teste vocacional para que 
os alunos consigam identificar a carreira que 
podem almejar. Assim como em outras feiras que 
participam, distribuíram livros como incentivo à 
leitura. “As pessoas precisam criar o hábito de ler 

dois livros por ano para aumentar o vocabulário 
e ter um conhecimento diversificado. Indico a 
todos lerem um livro da área que pretendem e um 
livro geral, sobre ética, cidadania. Nosso foco é 
orientar os jovens para uma carreira profissional”, 
observa Leandro Godinho da Uninter, com sua 
experiência de mais de 20 anos com escola de 
cursos técnicos e EAD - ensino à distância.
ETEC Ibiúna elogia a iniciativa e a forma 
como foi organizada a Feira de Profissões na 
Laurinda. “Além da oportunidade de divulgar 
nossos projetos e os cursos técnicos do próximo 
semestre, trazer profissionais que já se formaram 
e que podem contribuir nesta nova empreitada 
dos alunos é algo que muitas escolas deveriam 
fazer. Dar a oportunidade de escolha aos alunos”, 
observa Rita Manco Cunha, coordenadora da 
ETEC Ibiúna.

Fernando, Jecely, Wellington, Marizilda e Peixoto
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Já a professora Patrícia Andrade do curso de 
Gestão da ETEC, menciona a importância deste 
trabalho, deste evento, pois os próprios habitantes 
da cidade desconhecem os cursos técnicos que tem 
no município. “Neste momento da adolescência, 
o aluno está muito perdido quanto à carreira, não 
sabe o que fazer. Todas as escolas deveriam se 
engajar neste tipo de evento para auxiliar o aluno 
e despertar seu interesse”, afirma a professora.
O Instituto Mix divulgou todas as suas opções em 
curso profissionalizantes,  trazendo profissionais 
de confeitaria (Chef Carmen Lúcia), de fotografia 
(Renato Aquino), e do curso de Cabeleireira 
(Ana França). As gestoras da escola técnica, as 
irmãs Daiane Leite e Shirlei Leite, comentaram 
que muitas empresas buscam entre seus alunos, 
candidatos para preencher vaga de emprego, 
apontando a importância de fazer curso de 
especialização como quesito de qualificação para 
uma oportunidade de trabalho.
Durante a Feira de Profissões na Escola Laurinda 
V. Pinto, os estudantes puderam conhecer um 
pouco sobre várias profissões, das áreas de 
humana, saúde, exatas e também Tecnologia.  
Uma experiência e tanto para quem ainda está 
na dúvida sobre qual caminho pretende seguir. 
“Tivemos o prazer de levar os alunos além das 
quatro paredes da sala de aula, facilitando ao 
jovem à busca pela profissão de sua vocação”, 
complementa o Prof. Eli Valentim da CPEV.

Stand da CPEV - Universidade Cruzeiro do Sul

Cabeleireira Ana França
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Visão dos palestrantes
Uma das grandes sacadas desta Feira das 
Profissões realizada pela escola Laurinda foi 
convidar profissionais da cidade para palestrar. A 
experiência de conquista e sucesso de alguém bem 
próximo da realidade do aluno, de seu habitat, 
proporcionou empatia e maior envolvimento, 
promovendo interesse e participação. Nas salas 
de aula aconteciam as palestras com duração de 
uma hora. 
A nutricionista Renata do Amaral, uma das 
convidadas a palestrar, conta que foi gratificante 
e ficou emocionada em poder compartilhar sua 
trajetória profissional, influenciar as pessoas de 
forma saudável, impactando seu futuro.
A palestra de robótica, ministrada pelo professor 
Jeferson da CPEV, teve alunos apreciando os 
projetos, observando os códigos de programação, 
gerando muito interesse e atenção às explicações.

Dois jovens fotógrafos foram enfáticos ao 
aconselhar aos alunos a escolher a profissão por 
amor e não por status ou por dinheiro.  “Você 
pode ser um bom profissional em qualquer área. 
Você pode ser rico fazendo o melhor na profissão 
que escolher, mesmo que esta não seja tão 
valorizada. Não ir pelo o que a sociedade exige. 
Fugir de relacionamento tóxicos, até mesmo na 
família, parentes. De pessoas que colocam outras 
para baixo, que não acreditam em seus sonhos e 
não te apoiam. Hoje em dia é muito importante ter 
todo o respaldo, estar bem psicologicamente para 
ser feliz na vida”, discursou Fernando Madureira.
Fernando ainda comentou que na sua época 
não haviam feiras como essa, não teve esta 
oportunidade, onde pudesse conhecer melhor 
cada profissão. Saber como é o dia a dia de cada 
profissão, como o profissional trabalha, o que faz. 
Wellington Caldas observou que na fotografia é 
tudo muito bonito, mas tem todo um trabalho 
por trás, uma correria, um cansaço, como toda 
profissão.  
Tocado pela palestra destes jovens, o aluno 
José Manoel, disse ter tido mais interesse pela 
Fotografia, mesmo porque quer ser empreendedor. 

“Esta feira é muito boa para despertar o interesse 
dos alunos. Muitos ainda estão na fase de farrear, 
outros já estão de olho em trabalho”, citou o 
aluno sobre o evento. 
A aluna Rafaela Gonçalves está em dúvida entre 
Educação Física e Medicina e satisfeita comentou 
que a feira foi muito importante, “muita gente 
não sabe a profissional que quer seguir e está 
descobrindo agora”.

Palestra de Robótica da CPEV

Stand da Uninter - LDG Brasil



15 anos “Amigos para Sempre”
Muita atividade e dinamismo marcam a trajetória do grupo da melhor idade de 
Ibiúna. Um resultado de dedicação, comprometimento e união.
Idealizado em 2004 pela assistente social 
aposentada, Ana Maria Vieira Bastos, 
coordenadora e voluntária até hoje, o grupo 
Amigos para Sempre começou sua formação 
realizando caminhadas. Atualmente segue uma 
programação semanal muito ativa, que inclui 
ginástica, vôlei, dança, coral, jogo de carteado e 
muitos passeios e viagens.

Até o momento, mais de 700 pessoas chegaram 
a frequentar o grupo, tendo grande número de 
integrantes participativos. Nossos senhores e 
principalmente as senhoras, em maior número 
no grupo, são constantemente convidados para 
representar a melhor idade nas festividades da 
cidade e região.
Em 2011, deu-se início ao projeto de dança, 
com aulas ministradas pela professora Miriam 
Pagani, responsável pelas coreografias e ensaios 
do grupo.

Desde 2012, o coral “Vozes e Violões Enluarados”, 
sob coordenação do professor e músico Claudio 
Branco, tem aula de coral e violão, e apresenta-se 
publicamente, encantando a plateia com músicas 
populares brasileiras, sertanejo raiz, entre outros 
ritmos.

maisibiuna 19
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1) Aulas de alongamento e fortalecimento 
muscular:
Terças e quintas-feiras 
13h30 às 15h00
Ginásio de esportes
Professores: Murilo Germano e Marcos Main

2) Aulas de dança: Coreografias
Quartas e sextas-feiras
13h30 às 14h30
Clube Guarani
Professora: Míriam Pagani

3) Aulas de voleibol adaptado terceira idade
Terças e quintas-feiras 
9h00 às 11h00
Ginásio de esportes
Professores: Felipe Godinho e Guilherme 
Aranha

4) Jogos de mesa: buraco
Reuniões:
Sextas-feiras 
15h00 às 17h30
Salão Kyron

5) Aulas de coral e violões: Grupo Vozes e Violões 
Enluarados
Sábados 
9h00 às 12h00
Colégio Scalamandré - Programa Escola da 
Família 
Professor: Cláudio Branco

6) Viagens em grupo, conforme programação 
anual

7) Passeios de 1 dia e piqueniques: trimestrais

8) Bingos trimestrais beneficentes em prol dos 
idosos
14h00 às 16h00: Auditório da Biblioteca 
Municipal

9) Festas temáticas: aniversários, junina, mês do 
idoso, natal, encerramento do ano, etc.

10) Voluntariado na coordenação e assessoria 
grupal

Mais informações: 
(11) 98124-0692 c/ Ana Maria 
Ou compareça no Ginásio de Esportes às terças e 
quintas-feiras das 13h30 às 15h00

As aulas de alongamento e fortalecimento 
muscular são sob orientação dos educadores de 
educação física Murilo Germano e Marcos Main. 
Já o vôlei adaptado segue com os educadores 
Felipe Godinho e Guilherme Aranha. 

Integrantes do próprio grupo cooperam com a 
coordenação no operacional das atividades e 
desenvolvimento dos projetos. O voluntariado 
continua sendo um dos pilares do Amigos para 
Sempre.
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Virou tradição do grupo realizar o concurso de 
Miss, faz parte do calendário de atividades. Este 
ano, o grupo aproveitou para comemorar seus 
quinzes anos de existência com muito glamour. 
Foi numa tarde de quarta-feira (24/04), nas 
instalações do Clube do Guarani, que 14 
candidatas a Miss Sênior e 05 candidatas a 
Miss Simpatia, esbanjaram graciosidade na sua 
melhor idade. Elas desfilaram com traje de festa, 
enquanto eram avaliadas em beleza, simpatia, 
elegância e desenvoltura. Participaram da 
bancada de jurados a agente de viagem Sakura 
Ichibuchi Nanni, a jornalista e diretora de Turismo 
Márcia Pedroso e o educador físico Marcos Main.
Iniciando o desfile, a coordenadora Ana 
Maria, apresentou as quinze debutantes, os 
homenageados presentes como os decanos João 
Cândido, Dalva Godoy (Rainha Primavera 2008), 
Dirce Kunitaka (Rainha Primavera 2009) e o 
educador Wladimir Jesus Vieira Rodrigues, que por 
muitos anos esteve acompanhando e ministrando 
as aulas de exercícios do grupo.

Concurso Miss Ibiúna 2019
Uma comemoração digna das nossas rainhas e reis da melhor idade de Ibiúna. 
Assim foi o evento Concurso de Miss Ibiúna do grupo Amigos para Sempre, 
festejando quinze anos de intensa atividade.

Foram eleitas: Maria de Lourdes Arosti – Miss 
Sênior Ibiúna 2019; Sueli Aparecida Castilho - 
Miss Fashion Ibiúna 2019; Jacira Reginaldo de 
Moraes – Miss Simpatia Ibiúna 2019.
O concurso sempre contou, desde o início, com 
a parceria de Regina Punk, madrinha da beleza 
madura, que graciosamente maquia e faz os 
penteados das candidatas, de forma voluntária. 
O grupo agradece também Elba Joias pelos 
presentes e ao Jairinho pelas flores e por levar 
Luciano do Teclado para animar a todos.

Quanto mais o tempo passa, 
mais a nossa vida se aproxima de 
eventos felizes e inesquecíveis...“ ”Amigos para Sempre
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Movimento pela dança

Em todo o mundo, o Dia Internacional da Dança foi comemorado com muitas 
manifestações artísticas. Aqui em Ibiúna, o pátio do prédio do renomado 
arquiteto Ruy Ohtake, foi o cenário de muitos ritmos da Nadja Cia de Dança.
29 de abril é o Dia Mundial da Dança e a 
academia Nadja Cia de Dança celebrou 
realizando eventos. Começou na sexta 26/04 
com o Workshop de Kizomba com o instrutor 
Pedrin Oliveira, ministrado na sede da academia. 
No sábado (27/04), houve apresentação dos 
alunos dançando várias modalidades como 
ballet clássico, lírico, contemporâneo, jazz 
dance, hip hop, dança do ventre e sapateado. 
Participaram em torno de sessenta bailarinos na 
faixa etária de 03 anos de idade até 50 anos. 
Tudo isso aconteceu no pátio do antigo PAT, 
onde atualmente sedia a Secretaria de Cultura, 
Esporte, Lazer e Turismo de Ibiúna, mostrando 
que um lugar público pode ser virar “palco” 
para manifestações artísticas, até mesmo para a 
dança clássica como o ballet. Isso proporciona o 
acesso à cultura para todas as camadas sociais. 
O público presente foi bem heterogêneo. 

“O olhar de curiosidade e admiração se quem 
passava foi gratificante. Atingimos nosso objetivo 
de propagar a cultura, a arte, num espaço 
aberto, sem restrições de público, onde todos 
pudessem apreciar e se alegrar”, diz a professora 
e coreógrafa Nadja Janaína.

Arte
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
         (15) 99806-6567         (15) 99806-6567
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Desafios
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Solução do Caça Palavras 
Edição 66

Desafio 1 - Raciocínio espacial
Vamos refazer o piso da área de lazer que tem 
um formato quadrado como mostra a foto 
abaixo. Compramos os cinco ladrilhos em forma  
de L e ao encaixarmos, seguindo o mesmo 
desenho inicial, ficou faltando um quadrado. 
Qual será?

Desafio 2 - Soma mágica

Coloque os números de 1 a 12  nos círculos, 
de modo que todos os círculos, que formam 
os  quatro cantos de um quadrado, tenham a 
mesma soma em todos os  quadrados.

Solução do Desafio 1 - Ed. 66
As cartas formam duplas  que somam 11 
pontos, portanto a carta que falta é o Ás de 
copa cujo valor é um ponto . A soma das 
cartas Às e 10 de copas totaliza 11 pontos.

Solução do Desafio 2 - Ed. 66
Vaso 4 

Comece no canto esquerdo superior e ande  no 
sentido horário, em movimento de espiral, em 
direção ao centro. Acrescente uma pétala a cada 
etapa e uma folha alternadamente.
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