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Antes que seja tarde
Faltam poucos dias para acabar o ano. Passou 
voando. Não sei se a impressão é só minha, 
acredito que não, mas não tivemos tempo para 
fazer nem a metade do que havíamos planejado. 
Num piscar de olhos, 2019 está chegando ao fim.
Mês de outubro, primavera ainda no início, 
mas o tempo também não se firma. Momento 
de reflexão, de correr atrás do que ainda não 
se concretizou, para celebrar um ano produtivo. 
Imagina, a tudo devemos dar graças. Agradecer 
cada amanhecer, cada dia é uma oportunidade. 
Ou seja, devemos celebrar não importa o que não 
tenha acontecido ou que tenha saído do controle. 
Simplesmente comemore a vida!
De um setembro amarelo, vamos para um 
Outubro Rosa, conscientização da importância 
da prevenção de câncer de mama. Devemos 
nos prevenir de todo tipo de câncer. Considero 
esta doença como acúmulo dos pensamentos 
negativos, das más refeições, da falta de exercício, 
das companhias ácidas, promovendo “lixeiras” 
no nosso corpo.
Com o coração de uma criança, vamos nos 
livrando de tudo que nos “puxa para baixo”: 
rancores, intrigas, preconceitos, deduções, 
“achismo”, negativismo, pessimismo...Substituindo 
por amor ao próximo e principalmente respeito 
à diversidade. Retribuindo amargura com afeto. 
Cada um dá aquilo que tem. E a boca proclama o 
que o coração está cheio. Vigie seus pensamentos.
Ninguém é dono da razão, tampouco senhor 
da verdade. O julgamento a nós não pertence. 
Podemos discordar, entretanto não impor nossas 
escolhas. Devemos sempre nos policiar para não 
julgar. Somos seres humanos e muito falhos. É uma 
conduta muito difícil de se assumir, precisamos 
persistir em ser bom.
Cuidar da saúde física e mental é um caminho 
para se viver com qualidade. Buscar se exercitar, 
balancear as refeições, meditar, já ajuda a si 
mesmo a ser uma pessoa melhor. Assim como 
ajudar o próximo é muito gratificante. Doar-se, dar 
um pouquinho do seu tempo, compartilhar alegria, 
bons sentimentos, aliviar o peso da carga do outro. 
Doar sangue, compartilhar conhecimentos...dividir 
para somar.
Nessa edição, subjetivamente falamos de 
esperança, de futuro. Comemorar o mês do Dia 
das Crianças é celebrar a vida e o futuro. “Educai 
as crianças para que não seja necessário castigar 

o adulto”, dizia Pitágoras. Nossos mestres, educam 
um ser em formação para o convívio em sociedade 
e para contribuir com seu aprendizado.
Falar de prevenção é desejar saúde e a 
continuidade de uma existência. É procurar evitar 
sofrimento pessoal e familiar. O câncer não atinge 
apenas a pessoa diagnosticada, sofre junto todos 
os amigos e familiares. 
Tirar dúvidas dos nossos direitos, é respeitar ao 
próximo. É entender e ter as diretrizes do que é 
certo ou errado nos relacionamentos pessoais, 
sejam eles na família, na sociedade ou num 
ambiente de trabalho.
Antes que seja tarde, antes que o ano acabe, 
vamos mudar nosso jeito de ver a vida e aprender 
a viver. Saber que nem todo dia o sol surge e 
mesmo assim aproveitar o tempo nublado, o dia 
chuvoso. Superar os dias em que tudo parece sair 
errado e combater com um sorriso. E vamos nos 
preparar para o Natal, para o renascer de uma 
pessoa transformada. 

Boa leitura!!!

Editorial



Por vocês

Tudo começou com incentivo de uma amiga, há oito anos, surgindo um negócio 
de sucesso. Depois de um ano com loja física, agora em setembro, Val Alves 
amplia as instalações para dar mais espaço para as clientes e cria uma área 
exclusiva para plus size.

Fervo em rede social
A empresária que, por um bom tempo, vendia 
suas peças lançando as novidades em rede 
social e causando alvoroço, viu a necessidade de 
montar uma loja na sua residência para facilitar a 
visualização de sua grande variedade de roupas 
pelas clientes. Em menos de dois anos, decidiu 
inaugurar uma loja externa, mudando-se para o 
terceiro piso do shopping da cidade. Contudo, é 
ainda na rede social que mantém a euforia nas 
vendas, com clientes ávidas pelas novas peças. 

Transparente, informa preços, tamanhos e como 
conhece o gosto da sua clientela, sabe exatamente 
quem vai comentar a postagem reagindo com 
um “Eu quero”. E assim vai contribuindo para 
mudar o guarda-roupa das pessoas e inclusive, 
ajuda a cliente a introduzir no seu look, peças 
que jamais escolheria por “achar” que não ficaria 
legal. Recebendo como retorno mensagens por 
aplicativo: “você é mesmo fera. A regata ficou 
ótima. Adorei”.
Suas clientes, em retribuição ao atendimento 
personalizado, enviam as fotos com as roupas 
adquiridas na loja e manifestam sua satisfação. 
Estas mesmas, viram álbum e arquivo da loja nas 
redes sociais.

Capa
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Variedade de estilos
Com uma clientela superior a mil cadastros, Val 
Alves procura atender aos mais variados estilos, 
trazendo peças diferenciadas, desde modinha 
até itens exclusivos com pedrarias e alfaiataria. 
“Tem vestidos, macacões, calças montaria, body, 
blusinhas, camisas sociais, conjuntos, shorts, 
regatas, casacos, blazers, maiôs, biquínis e 
alguns acessórios como bolsas, colares, chapéus, 
sapatos, cintos...”, enfatiza a empresária.

Loja setorizada
Para facilitar o garimpo das clientes, que ficam 
à vontade para identificar as peças que mais as 
agradam, sendo atraídas pelas cores, modelos 
e estampas; a loja organiza seus itens por tipo 
de roupa, o que também contribui para a análise 
da proprietária, direcionando-a para a próxima 
compra, que acontece todas as terças-feiras da 
semana.
Um mezanino exclusivo para os jeans da marca 
Dardak expõe shorts, bermudas, coletes e uma 
infinidade de modelos de calças jeans.

Espaço plus size
Agora em setembro, Val Alves ampliou a loja, 
expandindo para a lateral e criando uma ala 
para as peças plus size, com vitrine exclusiva para 
esta categoria. Neste mesmo espaço, instalou 
e aumentou os provadores. “A loja ficou mais 
ampla, confortável, melhorando a circulação”, 
comenta ela.

Crediário próprio
Recentemente informatizou seu sistema para 
administrar melhor o crediário próprio, seu 
grande diferencial em vendas, aliado ao serviço 
de entrega e às vendas online.
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Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização para alertar as mulheres 
e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. 
Reproduzimos o texto encontrado na Biblioteca Virtual da Saúde do Ministério 
da Saúde, que traz uma síntese de várias fontes confiáveis para disseminar 
informações sobre este tema, que ainda gera muita dúvida na população. 
Movimento internacional de conscientização para 
o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi 
criado no início da década de 1990 pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada 
anualmente, com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscientização sobre 
a doença, proporcionar maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e de tratamento e contribuir para 
a redução da mortalidade. No Brasil, a data foi 
instituída pela Lei nº 13.733/2.018.
É o tipo mais comum entre as mulheres, no Brasil 
e no mundo, correspondendo a cerca de 25% 
dos casos novos de câncer a cada ano. Esse 
percentual é de 29% entre as brasileiras.

O câncer de mama é causado pela multiplicação 
desordenada das células da mama. Esse processo 
gera células anormais que se multiplicam, 
formando um tumor. Há vários tipos de câncer 
de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, 
enquanto outros crescem mais lentamente. 
Esses comportamentos distintos se devem às 
características próprias de cada tumor.

Exame clínico das mamas
É o exame realizado por médico ou enfermeiro 
treinado para essa atividade. Neste exame 
poderão ser identificadas alterações e, se 
necessário, será indicado um exame mais 
específico, como a mamografia - um raio X que 
permite descobrir o câncer quando o tumor ainda 
é bem pequeno.
O câncer de mama pode apresentar diversos 
sintomas, mas pode também ser assintomático 
para muitas mulheres. É importante, portanto, 
que a mulher conheça bem o seu corpo e possa 
analisar com frequência qualquer alteração nas 
mamas e procurar o médico ao notar alguma 
anormalidade.
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Possíveis sinais e sintomas:
- alterações no tamanho ou forma da mama;
- nódulo único e endurecido;
- vermelhidão, inchaço, calor ou dor na pele da 
mama, mesmo que não apresente presença de 
nódulo;
- nódulo ou caroço na mama, que está sempre 
presente e não diminui de tamanho;
- sensação de massa ou nódulo em uma das 
mamas;
- sensação de nódulo aumentado na axila;
- espessamento ou retração da pele ou do mamilo;
- secreção sanguinolenta ou aquosa pelos 
mamilos;
- assimetria entre as duas mamas;
- presença de um sulco na mama, como se fosse 
um afundamento de uma parte da mama;
- endurecimento da pele da mama, semelhante a 
casca de laranja;
- coceira frequente na mama ou no mamilo;
- formação de crostas ou feridas na pele junto do 
mamilo;
- inversão do mamilo;
- inchaço do braço;
- dor na mama ou no mamilo.
O aparecimento dessas anormalidades pode 
ocorrer de forma isolada ou simultânea. É 
importante lembrar que esses sinais nem sempre 
indicam a presença de um câncer, sendo 
necessário consultar um médico para ter o correto 
diagnóstico.

Tratamento:
Existem diversos tipos de tratamento indicados 
para combater o câncer de mama. O plano 
terapêutico a ser adotado deverá ser definido pelo 
médico, mediante a análise de todos os exames 
realizados e pelos dados fornecidos pelo médico 
patologista, após a realização de biópsia.
A paciente deve ser informada sobre as melhores 
possibilidades de tratamento existentes para o 
seu caso, mesmo aquelas que não estejam ao 
alcance da cobertura do plano de saúde ou que 
não sejam acessíveis gratuitamente via SUS. É 
direito da paciente questionar e discutir com o 
médico todas as opções.
A Lei nº 12.732/2.012 estabelece que o paciente 
com neoplasia maligna tem o direito de se 
submeter ao primeiro tratamento no SUS no 
prazo de até 60 dias, a partir da data em que 
for firmado o diagnóstico em laudo patológico 
ou, em prazo menor, conforme a necessidade 
terapêutica do caso.
É importante reforçar que, para que o prazo 
da lei seja garantido a todo usuário do SUS, é 
necessária uma parceria direta dos gestores 
locais, responsáveis pela organização dos fluxos 
de atenção; estados e municípios têm autonomia 
para organizar a rede de atenção oncológica e a 
regulação dos serviços.
As modalidades de tratamento do câncer de 
mama podem ser divididas em:
- tratamento local: cirurgia e radioterapia;
- tratamento sistêmico: quimioterapia, 
hormonioterapia e terapia biológica.

Prevenção:
O câncer de mama não é uma doença totalmente 
prevenível - em função da multiplicidade de 
fatores relacionados ao seu surgimento e ao fato 
de que vários deles não são atitudes modificáveis. 
De modo geral, a prevenção baseia-se no 
controle dos fatores de risco e no estímulo aos 
fatores protetores, especificamente aqueles que 
podem ser mudados com a adoção de hábitos 
saudáveis:
- praticar atividade física;
- alimentar-se de forma saudável;
- manter o peso corporal adequado;
- evitar o consumo de bebidas alcoólicas;
- amamentar;
- evitar o uso de hormônios sintéticos, como 
anticoncepcionais e terapias de reposição 
hormonal.

Importante: o autoexame não substitui a 
mamografia, sendo que este exame radiológico 
detecta o surgimento precoce do tumor, não 
perceptível no autoexame.
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Empresário ibiunense perde 42kg com a Experiência 5S

Desde que La Bella Clínica de Estética Avançada trouxe a experiência 5S para 
Ibiúna, muitas pessoas mudaram seus hábitos alimentares e adquiriram mais 
qualidade de vida. Kelvin Luis Oliveira Reis é um dos resultados desta parceria 
entre paciente e equipe multidisciplinar, e conta para gente como foi passar 
pelo processo, celebrando a perda de mais de 40 quilos.
O que fez você optar pela experiência 5S 
para emagrecer?
Em primeiro lugar minha saúde. Tinha dores nas 
costas, falta de disposição, baixa autoestima.

Encontrou alguma dificuldade para se 
adaptar a experiência?
Não, nenhuma.

Qual foi sua reação ao constatar a 
eficiência da metodologia? O que mais o 
surpreendeu?
Fiquei surpreso, porque já no primeiro mês 
eliminei 14 quilos. O que mais me surpreendeu 
foi a rapidez com que eu emagrecia.

Já havia tentado outras formas para 
emagrecer?
Sim, havia tentado fazer dieta, inclusive com ajuda 
profissional. Porém o profissional me abandonou 
no meio do tratamento. Foi diferente com o 5S, 
porque o contato com a nutricionista é diário, o 
que deixava mais motivado a atingir minha meta.

A experiência 5S mudou sua vida?
Sim, completamente. Sou um novo homem.

O que você aprendeu com a experiência 
que ainda permanece no seu dia a dia?
Aprendi a comer corretamente de 3 em 3 horas 
e ingerir muita água. São mudanças que viram 
hábitos, então você aprende a levar todo esse 
aprendizado mesmo depois que o tratamento 
acaba.

Saúde
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Dra. Michele Martins Campos, Farmacêutica, Esteta, Terapeuta 
Ortomolecular e proprietária da La Bella Estética Avançada e 
Emagrecimento, comenta os avanços da experiência 5S e a 
satisfação de fazer parte da mudança de vida dos pacientes.

Qual o grande segredo da experiência 5S?
O segredo é o tratamento ser multidisciplinar. 
Temos uma nutricionista responsável pela 
assessoria diária do paciente, massoterapeutas 
que cuidam da parte de desintoxicação metabólica 
estética, coaches que motivam o paciente a atingir 
suas metas sem pegar atalhos e sem burlar o 
tratamento. Além da Fisioterapeuta Dra. Edivana 
Poltronieri, uma equipe de nutricionistas e um 
médico cardiologista, Dr. Tulio Sperb, no nosso 
time de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo 
5S.

Quais foram as atuais inovações da 
experiência 5S?
Melhoramos a suplementação que foi reformulada 
e que hoje é toda Clean Label (livres de qualquer 
produto químico, sem corantes ou aromas 
sintéticos), adicionamos sessões de Coach que visa 
identificar as crenças limitantes de cada paciente 
e ainda o ajudamos a como lidar com esse 
autoconhecimento. Temos ainda, um aplicativo 
para que o próprio paciente acompanhe a sua 
evolução, com receitas, depoimentos, vídeos, 
deixando o tratamento mais leve e permitindo 
que cada um aproveite com mais simplicidade 
esse processo de mudança no seu estilo de vida.
 
Como os clientes veem a experiência 5S? 
Depois de 3 anos e meio presenciando tantas 
vitórias, eu acredito que eles veem como algo 
transformador. É nítida a mudança no humor, na 
autoestima e principalmente na saúde. Eles passam 
a se relacionar melhor, a trabalhar melhor, todas 
as atividades vão ficando mais fáceis e vivenciar 
isso ao lado deles é extremamente gratificante.

Para quem é mais indicado?
Nós temos 2 modalidades: Uma para quem está 
com sobrepeso ou obeso e a outra para indivíduos 
considerados falsos-magros. São aqueles que tem 
o IMC normal, porém apresentam um percentual 
de gordura acima da média. Assim podemos 
atender a todos que desejam melhorar a sua 
saúde.

Eficiência da Experiência 5S

Após o emagrecimento com o tratamento, 
qual o risco de haver o efeito sanfona?
O risco existe, porém é baixo devido ao fato de 
ser possível através do Coach mudar os objetivos 
do paciente. Todo emagrecimento, deve começar 
primeiro na mente. É durante o tratamento que 
eles mesmos percebem que as escolhas saudáveis 
também podem ser saborosas, simples, sociáveis 
e sustentáveis. 
Nosso próximo lançamento é o “Clube Eu 
Saudável” onde poderemos continuar em 
contato com todos os pacientes que finalizarem 
o tratamento, para acompanhá-los após terem 
atingido seus objetivos.

Como franqueada, qual sua maior 
satisfação ao ouvir os depoimentos dos 
clientes?
É muito difícil descrever. O 5S não é sobre perder 
peso, é sobre ganhar vida. Então eu sinto que 
a minha missão de transformar vidas e nutrir 
a felicidade das pessoas está se cumprindo dia 
após dia, quilo após quilo eliminado, vendo 
sorrisos surgindo no rostinho dos pacientes, vendo 
as roupas se perderem de tão largas, vendo 
mulheres voltando a cruzar as pernas e colocando 
novamente um biquíni para curtir um dia de férias 
com a família. Esse é o meu legado. É tornar a 
vida deles mais fácil, mais prazerosa. Queremos 
ajudar cada vez mais pessoas a conquistar seus 
sonhos e obter a saúde que sempre desejaram.
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Direitos trabalhistas

Considerando as reiteradas dúvidas tanto por parte dos empregadores (patrão) 
quanto pelos empregados acerca dos deveres e direitos, a Dra. Simone Ito, do 
Escritório Ito Advocacia, traz um quiz (jogo) sobre alguns direitos trabalhistas.

Meu patrão pode proibir ou limitar o uso 
do celular no ambiente de trabalho?
(  ) Sim
(  ) Não

Muito embora não existam leis que regulem a 
utilização do celular em horário de expediente, o 
direito de proibição está inserido no poder diretivo 
do empregador (patrão). Logo, ele pode proibir 
ou limitar o uso do celular. Para tanto, é prudente 
incluir cláusulas restritivas nos contratos de 
trabalho e estabelecer, por meio de regulamento 
interno, quais são as regras para uso racional do 
aparelho, fixando horários pré-determinados ou 
limitados às pequenas pausas de descanso.
Caso o funcionário persista, poderá ser suspenso 
e até mesmo demitido por justa causa.

Meu empregado obrigado a marcar o 
ponto, esquece e deixa de fazê-lo, posso 
demiti-lo?
(  ) Sim
(  ) Não

Estando o empregado sujeito a marcação de 
ponto, o não cumprimento dessa obrigação 
autoriza o empregador (patrão) a aplicar-lhe 
penalidades, como por exemplo: advertência, 
suspensão e até mesmo a demissão por justa 
causa. Logo, a falta da marcação do ponto, 
reiteradamente, autoriza a demissão por justa 
causa, após as formalidades legais.

Eu posso dar aquela “atrasadinha” para 
entrar e sair do trabalho?
(  ) Sim
(  ) Não

A legislação vigente estabelece que as variações 
de horário no registro de ponto (ex: entrada e 
saída da jornada), que não excedam 5 (cinco) 
minutos, para mais ou para menos, não serão 
remuneradas ou descontadas desde que tal 
variação não seja superior a 10 (dez) minutos 
diários. Portanto, a resposta é sim, pode.

Seus Direitos
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Eu posso fazer acordo individual de bancos 
de horas com o meu patrão?
(  ) Sim
(  ) Não

A legislação estabelece alguns requisitos para que 
o banco de horas tenha validade, quais sejam:
1- Deve ser firmado por escrito;
2- A jornada não deve ultrapassar o limite máximo 
de 2 horas extras diárias;
3- A compensação de horas extras deve ocorrer 
no prazo máximo de até 6 meses;
4- O acrescimento de salário poderá ser 
dispensando se o excesso de horas em um dia for 
compensando pela correspondente diminuição 
no dia seguinte; 
Uma vez observado os requisitos acima 
mencionados, sim, você pode realizar acordo 
individual de bancos de horas e não serão 
consideradas como extras para fins indenizatórios. 

“Tô” sempre atrasada para entrar no 
trabalho e minha produção caiu, posso ser 
demitida (o) por justa causa?
(  ) Sim
(  ) Não

São diversos os motivos que podem ensejar 
a demissão por justa causa, entre eles, estão: 
Atrasos frequentes, faltas injustificadas, pouca 
produção, e a repetição de outras faltas leves 
podem resultar em demissão por justa causa. 
Portanto, a resposta é sim.

Peguei a carteira de trabalho do meu 
empregado para fazer o registro, posso 
devolver quando da demissão? 
(  ) Sim
(  ) Não

O empregador/patrão que não fizer o registro 
em até 48 horas a partir da contratação, estará 
sujeito a multa nos termos da CLT. Logo, a carteira 
de trabalho deverá ser devolvida ao empregado 
em até 48 horas, sendo sua retenção vedada pela 
legislação vigente.  Logo, não pode ser retida, sob 
pretexto de ser devolvida quando da demissão. 

Existe prazo para a realização do exame 
demissional? E se o empregado já fez o 
exame periódico é obrigatório o exame 
demissional?
(  ) Sim
(  ) Não

O exame demissional deverá ser realizado em 
até 10 dias contados do término do contrato 
de trabalho desde que o último exame médico 
ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 
dias para as empresas de grau de risco 1 e 2; e 
de 90 dias para as empresas de grau de risco 3 
e 4, salvo negociação coletiva com o sindicato da 
categoria. Logo, a resposta é sim.



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

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

Se o dia de trabalho do empregado com 
jornada 12x36 cair no feriado ou no 
domingo, a empresa deverá pagar em 
dobro?
(  ) Sim
(  ) Não

A empresa não deve pagar em dobro, tendo 
em vista que os feriados e domingos já estão 
integrados em sua remuneração, conforme 
legislação vigente. 
Posso ficar sem horário para refeição e 
descanso?
(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Depende

Dependerá da sua jornada de trabalho, ou seja, 
o intervalo para refeição e repouso é obrigatório 
quando você se encaixar em uma das situações 
abaixo:
Quando a duração do trabalho for maior do que 
6 (seis) horas por dia, o intervalo deverá ser de no 
mínimo 1 (uma) hora e de no máximo 2 (duas) 
horas.
Quando a duração do trabalho for inferior a 
6 (seis) horas por dia e superior a 4 (quatro) o 
intervalo deverá ser de no mínimo de 15 (quinze) 
minutos.
Quando a duração do trabalho for de até 4 
(quatro) horas, a concessão de intervalo para 
descanso não é obrigatória.

Posso trabalhar mais de 12 horas sem 
intervalo?
(  ) Sim
(  ) Não

O intervalo entre uma jornada de trabalho e outra 
precisa ser de no mínimo 11 horas. Portanto, não, 
não pode.

Existe diferença entre insalubridade x 
periculosidade?
(  ) Sim
(  ) Não

A insalubridade afeta a saúde do trabalho, 
tais como: exposição ao calor ou frio acima 
do tolerável, exposição a ruídos constantes e 
intermitentes, agentes biológicos e químicos.
O adicional de insalubridade pode variar nos 
percentuais de 10%, 20% ou 40% que serão 
calculados com base no salário-mínimo da região 
onde estão sendo desenvolvidos os trabalhos. 
A periculosidade oferece risco de vida, tais como 
exposição a roubos ou violência física, exposição 

permanente a inflamáveis e explosivo, trabalho 
com energia elétrica, trabalho como motociclista. 
Já o adicional de periculosidade é calculado no 
percentual de 30% que incide sobre o salário do 
empregado.
Portanto, sim, existem diferença entre 
insalubridade e periculosidade. 

Meu supervisor não foi com a minha “cara” 
e pega no meu “pé”, me fazendo trabalhar 
mais que meus colegas, pode isso?
(  ) Sim
(  ) Não

A CLT prevê como motivo de rescisão indireta, 
por culpa da empresa/patrão, indenização com 
toda as verbas rescisórias pertinentes quando o 
empregado é tratado por seu empregador ou 
superiores com rigor excessivo. Desse modo, 
o empregado não pode sofrer tratamento 
diferenciado.

Veio descontando no meu holerite um tal 
de “dsr”, isso pode acontecer?
(  ) Sim
(  ) Não

DSR (significa descanso semanal remunerado) 
será descontado do trabalhador sempre que ele 
não cumpre por inteiro a jornada de trabalho, 
falta durante a semana sem justificativa ou se 
atrasa. Nestes casos, o empregado perde o 
direito ao DSR (descanso semanal remunerado).  
Portanto, sim, pode perder o DSR.
Além do desconto do DSR, poderão, ainda, ser 
descontados o (s) dia (s) de férias, PLR (participação 
nos lucros e resultados), salário referente ao dia 
não trabalhado. 
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lll Primavera na Praça

Realizado pelo departamento de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
Ministério Seven Bikers da mesma instituição e em parceria com bicicletaria 
Bikenexs, o evento deu boas-vindas à primavera.
Pelo terceiro ano consecutivo, esta ação 
denominada Primavera na Praça, convida a 
população a investir na saúde através do uso dos 
recursos naturais e a ter uma vida saudável com a 
prática de exercícios físicos. 
Foram dois dias de eventos, sendo no dia 21/09 
com a tradicional Feira da Saúde com voluntários 
da saúde e equipe de voluntariados treinados, 
oferendo aos visitantes participantes vários testes 
da saúde. Na Feira da Saúde Kids, as crianças 
aprenderam brincando a ter melhor estilo de vida, 
através do uso dos oito remédios naturais: água, 
luz, alimentação saudável, descanso, temperança 
e confiança em Deus. 

A novidade esse ano foi o teste de grupo sanguíneo 
e fator RH, realizado pela Dra. Cristiane Pires, com 
palestra da OTMO (Organização de Transplante 
de Medula Óssea), sobre a conscientização da 
doação, atraindo o interesse de adultos e crianças, 
que demonstraram intenção de serem futuros 
doadores de sangue.  No domingo 22/09, em 
extensão da Feira da saúde, aconteceu o “Passeio 
Ciclístico da Primavera”, incentivando todas as 
faixas etárias a aderirem. Teve premiação para o 
participante de melhor e menor idade, bicicleta 
temática, família toda na Bike. Ainda no mesmo 
dia, foi realizada a contagiante Zumba Solidária 
com o professor Luizinho Dance. Foi um sucesso. 

Prof. Luizinho Dance agitando com uma aula de ZumbaRealização gratuita de teste de grupo sanguíneo no evento

Evento
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Ambas atividades esportivas contribuíram com 
a doação de leite totalizando 533 litros de 
leites destinados à “Casa Santa Rita” - Lar dos 
Idosos. Os Parceiros do Turismo Rural também 
agraciaram o evento com a feira de artesanato e 
comidas típicas. 
O evento foi finalizado com o sorteio para os 
participantes de duas bicicletas e muitos prêmios 
doados pelo comércio local, entidades, figuras 
públicas, bem como pelo grupo Parceiros do 
Turismo Rural; recebidos por Mirian Prestes e Joel 
Silva.
Os organizadores do evento agradecem aos 
voluntários que participaram da Feira da Saúde, 
Secretaria de Saúde pela providência do material 
utilizado na feira, aos patrocinadores das 
camisetas do Passeio Ciclístico, Jornal do Povo, 
Revista Mais Ibiúna, Jornal Voz de Ibiúna, o apoio 
da Prefeitura Turística de Ibiúna, Secretaria de 
Esportes, aos apoiadores e todos que, mesmo 
no anonimato, contribuíram com a realização e 
sucesso do evento. Deus abençoe a todos.

Pessoal fazendo aula de Zumba com Prof. Luizinho Dance

Ciclistas aguardando na praça

Gláucia (Diretora da Escola Adventista), Joel Silva, Mirian Prestes e Prof. Luizinho Dance



Entretenimento



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

G
A

ST
RO

N
O

M
IA

Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br





C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

BE
LE

ZA
 /

 M
O

DA
 /

 S
A

ÚD
E

Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br



Notícias



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

C
A

SA
 E

 D
EC

O
RA

Ç
Ã

O

Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br



Notícias



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

VE
ÍC

UL
O

S

Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br



Notícias



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

PR
O

DU
TO

S 
E 

SE
RV

IÇ
O

S

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 - Ed. 70

Solução do Desafio 2 - Ed. 70

Solução do Desafio 1 - Ed. 70

Desafio 1 - Pensamento geométrico

Divida o mostrador do relógio em três partes 
iguais de modo que a soma dos números de 
cada parte seja igual. Escrever as equações das colunas, e as equações 

das linhas, usando a letra  inicial de cada 
objeto, dado = d, f = foguete, c = concha e v 
= videogame.
Na 2ª coluna temos 1d + 2v + 1f = 31 e 
na 2ª linha temos (1d + 2v +1f) + 1f = 40 
substituindo a informação temos 31 + 1f = 40; 
f = 40 – 31; f = 9, cada foguete vale 9.

Na 3ª linha, temos 1v + (1v + 1f + 2c) = 
43 e na 4ª coluna temos 1v + 1f + 2c = 36, 
substituindo a informação temos 1v + 36 + 43; v 
= 43 – 36 = 7 = v. Cada videogame vale 7.

Na 2ª coluna temos 1d + 2v + 1f = 31, 
substituindo f = 9 e v = 7 temos  1d + 14 + 9 
= 31; d = 8, cada dado vale 8.

Na 1ª linha temos 3d + 1v + 1c = 41, 
substituindo d = 8 e v = 7 temos 24 + 7 + 1c 
= 41; c = 41 – 31 = 10. C = 10, cada concha 
vale 10.

Conc lu são :  dado=8,  foguete=9, 
videogame= 7 e concha = 10

Desafio 2 - Regularidades numéricas

Descubra o segredo lógico do quadro abaixo 
e complete-o.

Solução: Dezesseis em números romanos




