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08 anos Mais Ibiúna Editorial

O tempo voa mesmo. Poucos sabem como 
surgiu a ideia de lançar uma revista e com o 
nome da cidade. Eu estava em uma igreja, 
conversando com Deus, querendo mudar o 
rumo da minha vida. Pensava até em sair de 
Ibiúna, se isso fosse necessário. De repente, 
o pastor começou a dizer “não pense em ir 
embora do lugar que Deus te levou. Entenda 
primeiro qual o propósito disso na sua vida. E 
também não questione Suas vontades. Aceite. 
Tome posse. Faça o seu melhor. Valorize a 
terra onde está e você prosperará”. E para 
completar, finalizou: “todo mundo precisa 
contar sua história, propagar seus feitos, 
contar suas vitórias”.

Logo em seguida, ao chegar em casa, recebi 
o telefonema de um amigo oferecendo apoio 
para eu lançar uma revista. Fiquei petrificada, 
era muita coincidência. Mesmo assim, ainda 
relutei por dias. Quando decidi tocar esta 
empreitada, fiz algo que ninguém deve fazer: 
desafiei Deus. Quis uma confirmação. Se fosse 
da vontade Dele mesmo, eu ia apresentar o 
projeto da revista para alguém que eu nunca 
havia tentado vender algo. E se a pessoa 
contratasse a publicidade, eu entenderia que 
seria Ele no comando. E foi o que aconteceu. 

Começou em 2011, desde então, a Mais 
Ibiúna divulga nossa terra, os lugares, a arte, 
a gastronomia, defende a prática de exercícios 
para melhorar a saúde, incentiva estudar 
e traz atividades para exercitar o cérebro. 
Mensalmente chega nas mãos dos leitores, 
circulando pelas cidades vizinhas e indo até a 
grande metrópole, nossos principais turistas.

Ao longo destes oito anos de circulação da 
Revista Mais Ibiúna, muitas pessoas fizeram 
parte da nossa equipe. Marcio, Jun, Andreza, 
Tony, Nathalia, Gustavo, Juliana, Bruno, 
Antônio, Ricardo, Vanessa, Eliane, Christine, 
Elisabete, Letícia Domingues, Lais, Rodrigo, 
Richard, Victor, Aline, Edilma, Letícia Machado, 
Fabiana, agradeço o tempo dedicado. Tenho 
certeza que cheguei até aqui porque tive (e 
tenho!), ao meu lado, pessoas comprometidas 
com este projeto. 

Da mesma forma, GRATIDÃO aos parceiros, 
clientes amigos, anunciantes. Conseguimos 
desenvolver e dar continuidade porque 
vocês acreditam, valorizam e prestigiam 
nosso trabalho. Nosso “muito obrigado” por 
caminhar ao nosso lado. Desejamos sempre 
prosperidade nos negócios e tranquilidade no 
lar.

Daqui a pouco, mais um ano se inicia. Que 
ele venha carregado de esperança, otimismo, 
novos projetos, novos desafios, novos 
estímulos. Que nunca nos falta a vontade 
de vencer e a força para enfrentar qualquer 
adversidade. Não brigue com o destino, mas 
saiba que você tem o poder de mudar a 
direção da sua vida. E se ainda assim, você 
se ver diante de uma situação que parece não 
haver saída: ACEITA, que dói menos! 

Comemore a vida! Indo para 2020. 
BOAS FESTAS!!!



O luxo e o encanto da madeira

A madeira é um dos elementos essenciais na construção. Desde ripas para sustentação 
de laje, esquadro para cimentação, caixaria para formação de coluna, até madeiramento 
para receber o telhado. Entretanto, é no acabamento que este produto ganha maior 
valor, atribuindo requinte e nobreza à arquitetura ou decoração. 

Indispensável em projetos sofisticados, a madeira 
traz aconchego, aquece ambiente e enriquece 
fachadas e áreas internas. Nobre e associada a 
outros materiais da construção civil, ela “quebra” 
a frieza do concreto e a “dureza” do ferro, 
contudo apresenta, de acordo com sua espécie, 
durabilidade, resistência e, de um certo modo, 
leveza.

Presente em pisos, paredes, escadas, tetos, 
decks, fachadas, móveis; a madeira evoca o 
estilo clássico, rústico, vintage, contemporâneo, 
industrial ou eclético, pois combina com os mais 
diversos materiais e torna-se atemporal. Tanto é 
que, nas maiores mostras de decoração nacionais 
ou internacionais, a madeira é um dos recursos 
mais utilizados para dar o ar de conforto e 
aconchego.

Capa
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Referência em madeira
Em Ibiúna e região, a WL Madeiras fornece, 
há cinco anos, madeiras para obras, telhas, bem 
como portões, portas, janelas, mesas, cadeiras 
e outras peças de mobília. Frequentemente os 
clientes, que adquiriram madeiras para estrutura 
da construção, continuam com a aquisição para 
aquele toque diferenciado em suas residências, 
comércios ou empreendimento.

Entre os mais procurados na WL Madeiras estão 
os lambris e assoalhos, revestindo paredes e 
compondo pisos de áreas gourmet, lavabos, 
cozinhas, varandas, decks de piscina ou piso 
náutico.

Deck com madeira Ipê está entre os escolhidos 
nas construções pela sua resistência, durabilidade 
e qualidade. Estudos apontam que esta madeira 
pode durar até 100 anos em áreas externas, 
podendo ser lixada e reenvernizada. 

O deck de Cumaru equipara-se em durabilidade 
ao Ipê. Possui um tom de madeira mais claro. 
Muito resistente, dificulta perfuração e o ataque 

de cupins ou fungos. Todavia, é apropriada para 
um acabamento arredondado perfeito, sendo 
esta madeira mais indicada para mobília, forros, 
lambris, assoalhos, degraus de escadas, tacos. 
Pode ser polida, pintada, envernizada ou lustrada. 
Atualmente muito utilizada em decks de piscina.

A garapeira possui alta resistência ao cupim de 
madeira seca, mesmo assim pede a aplicação de 
uma seladora para aumentar sua durabilidade. 
É empregada em parapeito, estrutura de telhado 
ou casa de madeira, vigas, caibros, ripas, tábuas, 
tacos para assoalhos, batentes de portas e janelas. 

WL Madeiras é especialista no setor e pode 
sugerir a madeira mais adequada ao seu 
projeto, evidenciando custo x benefício. Inclusive, 
indicando o tratamento apropriado para garantir 
seu investimento. 
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“Semeando o Bem Viver”

No salão do Hotel Terra Preta, dia 25 de outubro, o sétimo escritor da Família 
Falci, Luiz Antônio Falci, lança seu primeiro livro “Semeando o Bem Viver”, sob 
coordenação editorial da publicitária e jornalista Edilene Niebuhr.
Condensado em 155 páginas, trata-se de uma 
coletânea de lembranças escritas pelo autor, ao longo 
da sua vida. O livro registra o cotidiano, os costumes 
e a fé que envolvem a cidade, em forma de crônicas 
e poemas, relatando quase cem anos do cenário 
sociocultural e político de Ibiúna. Uma obra imbuída 
no resgate dos valores familiares e na busca constante 
do ser com coração amoroso. Traz um acervo de fotos 
antigas e vários fatos que descrevem os hábitos e o 
espírito de solidariedade dos moradores ibiunenses.

“Semeando o Bem Viver” resultou de uma união de 
amigos que contribuíram na concretização deste 
sonho de Luiz Antônio. Amigos da área da Educação 
foram revisores e colaboraram com alguns textos no 
início do livro. Bem como amigos de longas datas 
fizeram presentes nesta obra e na noite de autógrafos. 
“Sempre me pediam para que eu lançasse o livro, mas 
relutei por muito tempo. Agora festejo o lançamento”, 
diz o autor.

Cultura
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Algumas coincidências foram notadas após o livro 
ser estruturado. Sem ser de forma intencional, o 
livro finalizou com vinte e três capítulos, número da 
residência dos Falci, onde moram até hoje. O capítulo 
quinze foi destinado ao irmão do autor e um dos 
prefeitos de Ibiúna – Zezito Falci, sendo quinze também 
o nome parcial da rua da residência da família. 
Para completar, os pais do autor, Antônio e Olímpia 
Falci, tiveram dez filhos, número dos cadernos que 
compuseram o livro.

“Semeando o Bem Viver” vem com uma finalidade 
sublime de propagar a convivência solidária, numa 
empreitada de salientar a importância de valorizar 
e viver com qualidade, ter olhar otimista e com a 
esperança no futuro. “Que o nosso coração seja ponte 
de união, de solidariedade e nunca muralha que 
divide, que impede o crescimento do outro”.

O evento de lançamento do livro foi uma festa, 
uma verdadeira celebração do bem viver. Contou 
com a presença de familiares e amigos, ex-alunos 
compareceram para prestigiarem o mestre/autor, em 
um espaço decorado por Marta Decorações, buffet Tia 
Lina, cobertura fotográfica e vídeo de Cezar Mendonça 
Lima - Click CML e Richard Martins, ao som de Banda 
Mix e Elite Sound.





Paixão Cremosa
Sua timeline também é invadida por páginas ou blogs com tutoriais de 
receita? Curto e babo pelas receitas apresentadas pelo Alex Granig na 
Receitas Fáceis de Fazer. Se você possui página assim, compartilha com 
a gente da Revista Mais Ibiúna e vamos publicar a mais fácil de preparar 
                         Revista Mais Ibiúna ou        Revista Mais Ibiúna.

Receita

12- Espalhe bem11- Coloque sobre o creme 
branco

10- Misture Bem9- Acrescente o creme 
de leite para formar a 
ganache

16- Agora é só servir15- Está pronta a receita14- Coloque pedaços de 
chocolate prestígio

13- Polvilhe coco ralado

8- Misture Bem7- Derreta o chocolate no 
micro-ondas ou em banho-
maria

6- Despeje num refratário 
e reserve

5- Em fogo médio, cozinhe 
até soltar do fundo

4- Em seguida, o coco 
ralado

3- Acrescente leite de coco2- Acrescente o leite em pó 
e misture bem

1- Em uma panela, coloque 
o leite condensado

mais ibiúna8 mais ibiúna8
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Alienação parental e regime de bens

A Coluna “conhecendo seus direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, 
que conta com Equipe especializada em Direito Civil, Família e Sucessões, 
Direito do Trabalho e Previdência Social, através da Dra. Simone Ito, esclarece 
algumas dúvidas frequentes dos nossos leitores. 

Seus Direitos
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QUAIS SÃO OS ATOS QUE PODEM 
CARACTERIZAR ALIENAÇÃO PARENTAL?

R: A lei traz algumas situações exemplificativas 
que podem caracterizar alienação parental, 
como por exemplo “realizar campanha de 
desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; 
dificultar o exercício da autoridade parental; 
dificultar contato de criança ou adolescente 
com genitor; dificultar o exercício do direito 
regulamentado de convivência familiar; omitir 
deliberadamente ao genitor informações 
pessoais relevantes sobre a criança ou 
adolescente, inclusive escolares, médicas 
e alterações de endereço; apresentar falsa 
denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a 
convivência deles com a criança ou adolescente; 
mudar o domicílio para local distante, sem 
justificativa, visando dificultar a convivência da 
criança ou adolescente com o outro genitor, 
com familiares deste ou com avós”, além dos 
atos declarados pelo juiz ou constatados por 
perícia, praticados diretamente ou com auxílio 
de terceiros.

O QUE ACONTECE SE HOUVER A 
COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL?

R: Uma vez comprovado os atos de 
alienação parental, o juiz poderá determinar, 
cumulativamente ou não, a alteração da guarda 
para guarda compartilhada ou sua inversão a 
favor do genitor alienado; advertir o alienador; 
ampliar o regime de convivência familiar em 
favor do genitor alienado; estipular multa 
ao alienador; determinar acompanhamento 
psicológico e/ou biopsicossocial; determinar 
a fixação cautelar do domicílio da criança 
ou adolescente; declarar a suspensão da 
autoridade parental (o pai ou mãe fica 
suspenso dos seus direitos perante a criança ou 
adolescente).

A GUARDA COMPARTILHADA PODERÁ SER 
FIXADA SE NÃO HOUVER ACORDO ENTRE 
OS PAIS?

R: Sim. A guarda compartilhada poderá ser 
fixada ainda que não haja consenso entre os 
genitores, ressalvadas as exceções legais. Ou 
seja, A lei determina que, se não houver acordo 
entre os pais quanto a guarda do filho e se 
ambos estiverem aptos para exercer o poder 
familiar será aplicada a guarda compartilhada, 
salvo se um dos genitores declarar que não 
deseja a guarda do menor.
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HAVENDO FIXAÇÃO DA GUARDA 
COMPARTILHADA A PENSÃO ALIMENTÍCIA 
DEIXA DE SER OBRIGATÓRIA?

R: A obrigação de pagar pensão alimentícia não 
cessa ou se suspende com a fixação da guarda 
compartilhada. O que muda, na verdade, em 
alguns casos, é a forma como o pagamento é 
feito, ou seja, em algumas situações a obrigação 
alimentar permanece fixada em percentual e, 
em outras, as despesas com a criança é dividida 
de acordo com as possibilidades econômicas 
de cada um, proporcionalmente, arcando, 
muitas vezes, cada um com os custos quando 
o menor estiver sob seus cuidados, devendo ser 
analisada cada situação individualmente. 

Em todos os casos, deverá, sempre, ser 
observada a possibilidade e necessidade 
de quem paga e de quem recebe a pensão 
alimentícia, a fim de se evitar enriquecimento 
indevido por uma das partes.

QUEM COMETE CRIME CONTRA MÃE OU 
PAI PODE PERDER A GUARDA OU O PODER 
FAMILIAR? 

Sim, pessoas que cometem crimes contra o pai 
ou a mãe de seus filhos ou contra descendentes 
podem perder o poder familiar, conforme 
determina a Lei 13.715/2018, de 2018. 

A legislação já determinava a perda do poder 
familiar no caso de crimes cometidos contra 
filhos. A regra também vale para o tutor, adulto 
responsável pelos cuidados do menor de idade 
e de seus bens por conta da ausência dos 
pais, e o curador, adulto encarregado pelo juiz 
de cuidar de pessoa declarada judicialmente 
incapaz em virtude de doença.

QUAIS OS TIPOS DE REGIME DE BENS 
EXISTENTES NO BRASIL?

R: Comunhão parcial de bens: Comunhão 
universal de bens; Separação total/convencional 
de bens; Separação obrigatória de bens. 



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

15 3248-3667 | 15 98121-8800
simoneito@adv.oabsp.org.br
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COMO SÃO PARTILHADAS AS DÍVIDAS E OS 
BENS PERTENCENTES AO CASAL?

R: Depende do regime de bens escolhido. Em 
regra, se for a comunhão parcial de bens, as 
dívidas e bens serão igualitariamente, ou seja, 
50% para cada um.

QUAIS OS PRINCIPAIS DIREITOS DAQUELES 
QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL?

R: Os direitos são os mesmos daqueles são 
casados sob o regime de comunhão parcial 
de bens ou outro previamente acordado pelas 
partes.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DIREITOS DOS 
CASAIS LGTB (LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, 
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS) NOS CASOS DE 
DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO OU UNIÃO 
ESTÁVEL?

R: Assim como no divórcio e dissolução da 
união estável, os direitos e obrigações serão os 
mesmos, tanto no que tange a partilha, quanto 
as dívidas, filhos, guarda, etc.

É POSSÍVEL REALIZAR O CASAMENTO OU 
OFICIALIZAR A UNIÃO ESTÁVEL ENTRE 
LGTB DIRETAMENTE NO CARTÓRIO? 

R: Sim, perfeitamente. Vale lembrar que a 
união entre pessoas do mesmo sexo tem o 
mesmo tratamento no que tange aos direitos 
e obrigações. 

Fontes: Constituição Federal, Código Civil, Lei nº 12.318/2010, 
Lei 13.715/2018, Agência Senado.

Comunhão universal de bens: Até 1977, era 
o regime legal, adotado por praticamente todos 
os casais. Nele, todos os bens adquiridos antes 
ou durante a união são passíveis de partilha em 
um futuro divórcio.

Comunhão parcial de bens: É, hoje, o 
regime legal, não havendo necessidade de um 
pacto antenupcial. Todos os bens adquiridos 
onerosamente durante a união são passíveis de 
partilha.

Separação total de bens: Para este regime, 
no qual nenhum bem é comunicável (cada 
parte tem seus bens), é obrigatório um pacto 
antenupcial.

Participação final nos aquestos: Na 
participação final nos aquestos, cada cônjuge 
pode administrar livremente os bens que estão 
em seu nome enquanto o casamento durar, ou 
seja, os cônjuges podem se comportar como se 
estivessem casados sob o regime da separação 
de bens. Havendo o fim do casamento, seja por 
morte ou divórcio, os bens serão partilhados 
da mesma forma que no regime de comunhão 
parcial de bens. Este regime permite aos 
cônjuges maior autonomia para a administração 
de seus respectivos patrimônios. No entanto, 
deve haver grande confiança mútua, pois é 
possível que um cônjuge se desfaça de bens 
sem comunicar ao outro.

Separação obrigatória de bens: Por 
esta opção, tanto os bens adquiridos antes 
do casamento ou união, quanto aqueles 
adquiridos por cada cônjuge ou companheiro 
durante a convivência do casal, permanecem 
na propriedade individual de cada uma das 
partes, não havendo divisão do patrimônio 
em caso de separação e para a escolha 
desse regime, é necessário realizar um pacto 
antenupcial em cartório. Esse tipo de regime, 
porém, é obrigatório nos casos de casamento 
com maiores de 70 anos ou com menores de 
16 anos de idade.





Pequenos detalhes
Natal, época de confraternização, de sentar à mesa para refeição em família. Claro que 
não é só neste período que isso acontece. Mas a ceia de Natal tem seu charme e é muito 
esperada. Reúne os próximos e aproxima os mais distantes. Momento mágico! 

Por isso, a criatividade na preparação dos pratos e na decoração ganham mais detalhes, 
tornando tudo um grande evento memorável. Fizemos uma busca na net para mostrar 
algumas ideias para você fazer ou até para encomendar com os artesãos locais. Mas corre, 
porque neste período o pessoal fecha a agenda de pedidos com muita antecedência, para 
dar conta da entrega.

Artesanato
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
         (15) 99806-6567         (15) 99806-6567



Notícias

2ª Cãominhada da Cães e Bichos

Caminhada Passos que salvam

1ª Exposição de Presépios na Feira da Capelinha

Aconteceu no domingo 17 de novembro a 2ª Cãominhada. Pets e 
seus respectivos donos percorreram a Av. Ver. Benedito de Campos 
com destino à Praça da Matriz, e retornaram ao ponto de partida, 
na unidade da Cães e Bichos localizada na Avenida Antônio Falci, 
próxima à rodoviária. A inscrição foi 01 quilo de ração e 01 litro 
de leite, doados para Casa Santa Rita e Recanto Bicho Feliz. O 
evento contou com vários estandes de produtos do setor, entre eles 
rações, vitaminas, rouparia, produtos de higiene; além de barraca 

de pastéis e lanches, chopp artesanal Coronel Beer. Foi um domingo de socialização entre os pets 
e um desfile de diversas raças de cães, que encantaram o público. Foto: ClickCML

Simultaneamente em vários Estados do Brasil, foi realizada a 
Caminhada Passos que Salvam, no domingo 24 de novembro. 
Uma campanha do Hospital do Amor de Barretos, conhecido 
anteriormente como Hospital do Câncer. Esta ação tem como 
finalidade conscientizar a população sobre a prevenção do câncer 
infantojunevil, seus sintomas e a importância do diagnóstico 
precoce. O valor arrecadado pela venda dos kits composto por 
camiseta, boné, sacochila, é todo destinado ao Hospital do Amor. 
Em Ibiúna, a caminhada, coordenada pela professora Denise 
Pontes, saiu da Capelinha, percorrendo as ruas do centro em direção à Praça da Matriz. Foto: ClickCML

A 6ª edição da Feira da Capelinha promovida e organizada pelos Parceiros 
do Turismo Rural de Ibiúna, trará uma novidade: exposição de Presépios 
dos Artesãos de Ibiúna. A feira é uma oportunidade para os visitantes 
conhecerem os produtos ibiunenses. O evento sempre traz também uma 
programação de apresentações com coral, banda, teatro e shows com os 
artistas locais. Ações sociais veem agregar na feira, com campanhas de 
doação de sangues, roupas, brinquedos, cabelos, adoção de animais e 
eventos esportivos. A próxima acontecerá dia 14 de dezembro. Guarde 
esta data e vá prestigiar! 

Portal de informações Eleições 2020
Desenvolvido pela TV Ibiúna, o portal de informações trará os candidatos para a próxima eleição, 
constando seus dados e projetos, base da campanha eleitoral. Iniciou propondo aos internautas o 
envio de vídeo sendo publicado na rede social com a hashtag #IBIÚNA2020. Em seguida, foram 
feitas algumas entrevistas com a população local, na região central, bairros e sítio, em forma 
de vídeo, onde o povo falava “o que Ibiúna precisa para melhorar”, dando a oportunidade aos 
eleitores de exporem sua opinião. Haverá debates entre os candidatos. O portal será dinâmico, 
muito informativo e de fácil consulta. Acesse www.tvibiuna.com.br 
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Notícias

Campanha contra a dengue
Prefeitura promoveu no sábado (23nov) a campanha de Mobilização 
contra o Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika 
vírus e febre chikungunya. A ação aconteceu na Praça da Matriz, 
com teste rápido de Dengue, aula de Zumba e sorteio de brindes. 
Em período de chuvas, aumentam os possíveis focos de dengue em 
águas paradas e se faz necessário a conscientização da população 
sobre os cuidados para combater e evitar a proliferação do inseto. 

Revitalização do Ginásio Municipal
O Ginásio Morio Arizono recebeu investimentos em obras de 
revitalização, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tendo 
pintura externa e interna, troca de telhas na fachada lateral, 
melhorias no acesso de entrada e colocação de revestimentos ao 
redor da quadra. As melhorias beneficiarão de 700 a 800 pessoas, 
de acordo com a Prefeitura. Atualmente, o Ginásio Municipal 
oferece aulas de vôlei, basquete, handebol, futsal, alongamento e 
fortalecimento muscular e voleibol adaptado para a Melhor Idade. 
Os interessados devem fazer sua inscrição no próprio local: Rua 
Venezuela, no Jardim Nova Ibiúna, ou pelo telefone: (15) 3248-
3020. 

Construção de creche no Paiol Pequeno
A Prefeitura de Ibiúna através da Secretaria de 
Obras está construindo uma creche no bairro 
do Paiol Pequeno. A obra está dividida em duas 
fases: na primeira etapa com 258,52 m² de área 
construída contempla ambientes necessários 
ao atendimento das crianças como: recepção, 
secretaria, sala de professores, sanitários 
feminino e masculino, sanitário adaptado 
para portadores de necessidades especiais 

(PNE), lavanderia, dispensa, área de serviço, cozinha, refeitório, lactário, fraldário, berçário e 
sala de aula. Já a segunda etapa da obra com 173,77 m² de área vai contemplar salas de 
aula, sanitários para alunos e pátio coberto. A obra segue o padrão do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE) e está sendo executada com recursos próprios. A 
creche terá capacidade de atender 70 crianças com idade de creche e pré-escola.
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Notícias

II Aniversário #VAMUCORRERIBIÚNA
Um grupo de amigos, liderado por Alessandra Oliveira, 
iniciaram em 2017, um treino coletivo de caminhada 
e corrida promovendo encontros nas noites de 
segunda e quinta-feira, para tais atividades. Estão tão 
organizados que os integrantes agora participam de 
eventos esportivos vestindo a camiseta representativa 
do grupo #VamuCorrerIbiúna. Para comemorar o 
aumento gradativo de participantes e sua existência, 
foi realizado, no início de novembro, o II Treinão de 
Aniversário, com saída na Av. Perimental, conhecida 
como marginal; passando pelo Lost no bairro Figueira. 
Foto: ClickCML

Os Saltimbancos
Depois de quase um ano de preparação, a Esquina da Arte 
apresenta seu mais novo espetáculo: Os Saltimbancos. 
Foram três sessões no Centro Olímpico, nos dias 17, 18 e 
25 de novembro. A peça musical infantil narra a história 
de quatro bichos que fogem de suas fazendas para 
formar uma banda na cidade grande, contada pela beija-
flor multicolorida que mora numa grande árvore. Tudo 
começa com a Jumenta que encontra uma Cachorrinha, 

que encontra uma Galinha, que encontra uma Gatinha, e partem para uma longa jornada. 
Durante a viagem para a cidade, os bichos descobrem uma grande amizade e aprendem coisas 
incríveis com a Jumenta que é muito sabida. O Coral da Esquina da Arte cantou a trilha do teatro, 
acompanhado pela banda, foi uma união de talentos de alunos. O espetáculo teve direção geral 
de Rita Gutt e direção musical de Juliano Rodrigues, proprietários da Esquina da Arte.

Oficina de Natal na Biblioteca
Seguindo o projeto Biblioteca-Viva, que visa despertar o 
interesse pela arte e leitura, aumentando a frequência na 
biblioteca municipal Monteiro Lobato, aconteceu no dia 26 de 
novembro, a Oficina de Natal com Meire Takeuti. Conhecida 
pela sua arte de embalagens decorativas e seus doces e bolos, 
a artesã compartilhou sua técnica com os inscritos no workshop, 
ensinando a confeccionar manualmente cartões e embalagens, 
de maneira prazerosa e criativa. Acompanhe a página no 
facebook Biblioteca-Viva, para saber das próximas oficinas. 
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Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Salvador, 26 de maio de 1914 — Salvador, 13 de 
março de 1992), mais conhecida como Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, tendo recebido 
o epíteto de “o anjo bom da Bahia”, foi uma religiosa católica brasileira, que fez muitas 
ações de caridade e assistência para os pobres. Seu nome é sempre relacionado à caridade 
e amor ao próximo. Desde muito cedo, na juventude já lotava a casa de seus pais acolhendo 
doentes. Ela também criou e ajudou a criar várias instituições filantrópicas: uma das mais 
importantes e famosas é o Hospital Santo Antônio, que foi construído no lugar do galinheiro 
do Convento Santo Antônio. Hoje o hospital atende diariamente mais de cinco mil pessoas. 
Foi uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX. Suas 
obra s de caridade são referência nacional, e ganharam repercussão pelo mundo.  Em 13 
de outubro de 2019, foi canonizada pelo papa Francisco, tornando-se a primeira mulher 
comprovadamente nascida no Brasil a ser canonizada, e a 37ª santa brasileira. 

wikipedia.org

SANTA DULCE DOS POBRES

Colaboração: J. E. Sobral
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Desafios
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Solução do Desafio 1 - Ed. 71

Desafio 1 - Raciocínio lógico

Qual o nome do rei?

- inicia com quinhentos;

- a primeira das letras lá está;

- cinco também está no nome;

- e uma terceira letra também.

Solução do Caça Palavras - Ed. 71

Solução do Desafio 2 - Ed. 71

Subtrair o número da coluna central da primeira 
coluna, descobre-se o número da terceira 
coluna, conforme apresenta o quadro. Segue:

8-2 = 6 ; 6-3=3; 5-1=4

Portanto o número que falta no quadro é 4.

Desafio 2 - Pensamento geométrico

Quantos triângulos existem na figura? 

Solução: Para dividir o relógio em três partes 
iguais, divida 60 minutos por 3 = 20 minutos 
em cada parte. Em seguida, verifique 1 a 12, 
considerando que cada parte deve haver 20 
minutos, e descubra quais números do relógio 
devem ser agrupados para formar um total de 
soma igual. Sendo assim os números de cada 
parte são: 11+12+1+2 = 26; 10+9+3+7=26; 
8+7+6+5-26

Vide figura. 




