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163 anos Ibiúna
Parabéns, minha querida! Está na hora de 
crescer. Deixar de ser uma garotinha e ser 
a Noiva Azul. Assumir toda a elegância 
e supremacia da qual foi feita. Rica por 
natureza, com autonomia, cheia de 
energia. Tão abundante que divide com 
as demais. 

Temos orgulho de você, Ibiúna. Nossa 
terra, nossa gente. Cada ano recebendo 
mais turistas, mais moradores, mais 
comércios, mais investidores. Abrindo seu 
caminho, ampliando as vias de acesso e 
atraindo mais pessoas. 

Com a receptividade típica de cidade 
do interior, expõe seus talentos, seu 
artesanato, seus produtos locais. Como 
uma grande família, abraça os vizinhos, 
convida as visitas para dividir a refeição e 
oferta sua culinária. Todos que aqui vêm, 
encantam-se querendo ficar.

Mesmo aqueles que se foram, retornam 
à Terra Natal com saudade do aconchego 
da vida simples, do contato familiar, do 
valor das suas raízes. Repõem sua energia 
e vão embora contando os dias para 
voltar.

Aqui não se pode ter pressa, uma prosa 
é sempre bem-vinda e apreciada. Não 
se pode negar um café, muito menos um 
copo d´água. E em muitos lugares, a água 
é naturalmente mineral, pura, fresca. 

Aqui celebra-se a amizade, arrasta a 
família à praça para festejar e comemorar 
a vida com muita alegria e união. Família, 
mais um alicerce do povo ibiunense. 
Gente de quem? É assim que o povo se 
identifica, de qual bairro, de qual família, 
parente de quem. E o sobrenome muitas 
vezes nem é mencionado, mas citado 
como “fulano de tal, filho de sicrano”. 

Terra abençoada, povo de muita fé. Sua 
solidariedade impera. Não deixa os seus 
sem auxílio, sem apoio. Assim como não 

se abstém de ajudar ao próximo, faz 
campanha pelo vizinho, contribui com 
doações. Vem do outro lado do mundo e 
veste a camisa pela causa.

Nesta edição, troquei a camiseta da 
Coleção Mais Ibiúna “Gente de quem”, 
para vestir esta que simboliza nossa 
cidade. Feita pelo mestre dos traços 
Magno Solari, este “selo” foi criado para 
representar Ibiúna no exterior, levando um 
pouco do que temos no nosso coração.

Que Ibiúna não perca seus valores, suas 
raízes, sua característica acolhedora. Que 
não acabe seus recursos naturais, sua 
riqueza, sua beleza. Que seus campos 
continuem verdes, que sua fauna não seja 
extinta. Que cresça com esplendor, jamais 
esquecendo sua história. Que a gente 
carregue no peito a satisfação de dizer: 
“Sou de Ibiúna”.

Editorial



08 anos de Hinode Avenida

Um dos maiores prazeres da vida é comer, e a felicidade reina nos momentos das 
refeições. A padaria Hinode comemora a satisfação de fazer parte do cotidiano das 
famílias ibiunenses ao longo dos seus oito anos de atividade de sua unidade.

Em 2013, em uma das mais largas avenidas 
de Ibiúna, inaugurava a Hinode Avenida, uma 
padaria conceito com inovação em variedade de 
pães e investindo em confeitaria, seus principais 
diferenciais, fidelizando a clientela.

Muito comum encontrar famílias pela manhã 
fazendo sua primeira refeição do dia na padaria. 
Sempre tem pão de queijo, pequeno ou grande, 
para ser dupla com café, chá ou suco. Campeão 
mesmo ainda é o tradicional pão na chapa e 
pingado.

Um verdadeiro banquete de pães especiais é 
exposto nas vitrines e gôndolas da padaria nos 
finais de semana. Pão de torresmo, pão italiano, 
baguete recheada e até panetone salgado, 

estavam prontos para serem levados. Outros 
destaques, que enchem os olhos com seus 
coloridos, são os doces e bolos confeitados. 
Impossível não ficar atraído diante deste festival 
de guloseimas.

E meio a toda esta festa de cores e sabores, no 
dia 29 de fevereiro, Hinode Avenida celebra seu 
aniversário convidando a todos para apreciar 
suas porções do cardápio, acompanhadas com 
cervejas a preço promocional e ao som de show 
ao vivo.

“Agradecemos sempre pela preferência e por 
nesses 08 anos de Hinode termos conquistado 
amigos e clientes tão especiais”.  (Equipe Hinode 
Avenida)

Capa
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Feira da Capelinha, uma novidade a cada edição

A Feira da Capelinha organizada pelos Parceiros do Turismo Rural acontece 
mensalmente no pátio da Capela do Bom Jesus da Prisão localizada na Avenida 
São Sebastião, entrocamento com a Avenida Capitão Manoel de Oliveira 
Carvalho, bem no centro da cidade, em frente ao Paço Municipal.

No dia 07 de março, foi realizada sua 9ª edição, 
trazendo uma programação para comemorar o 
aniversário da cidade (24 de março). Entre as 
atividades, uma exposição de fotos antigas no 
interior da Capelinha foi uma das atrações. Os 
turistas conheceram um pouco da história de 
Ibiúna através das fotos que hoje se encontram 
sob tutela do professor de história Tonico de Nico, 
entre outras cedidas às curadoras deste projeto, 
Monaliza Borges e Fátima Lauretti. Contando 
com a presença do historiador Sr. Linense.

Os visitantes também conheceram o primeiro 
carro montado a mão pelo Sr. Sergio, um Ford 
1932 – HotRot. Teve aula de yoga com Ana Estevez, 

Turismo

shows com Grupo Vozes e Violões Enluarados , 
Janaína Nzaiman, Neto Seixas, Paulinho e Banda, 
Banda Spirituals, Plácido Moreno, variedades em 
artesanato e gastronomia artesanal, atividades 
para as crianças, participação da OPA e da APAE.

O Turismo Receptivo Ibiúna, coordenado por 
Sakura Ishibuchi Nanni, inseriu no seu roteiro 
de excursão, a visita à Feira da Capelinha, 
proporcionando aos turistas a oportunidade de 
conhecer e adquirir produtos locais e prestigiar 
nossos artistas.

A próxima será no dia 11/4
Sábado - das 10h às 21h.
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Dia do trabalhador

Realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Ibiúna, 
sob organização do Romolo Haas Eventos, este evento acontece desde 2016 e 
chega na sua quinta edição.

Por quatro anos consecutivos, no dia 01 de maio, 
Dia do Trabalhador, a praça da Matriz na cidade 
de Ibiúna fica repleta de pessoas comemorando o 
feriado ao som de muito música.

Desde a primeira edição, a partir das 13 horas, sobe 
ao palco da praça artistas locais e convidados e o 
show fica rolando até à noite. Entre uma música e 
outra, há sorteios de brindes cedidos pelas empresas 
apoiadoras e patrocinadoras. O público presente 

Evento
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poderá ganhar desde 
pequenos prêmios 
até micro-ondas, 
fogão, bicicleta e por 
3 anos consecutivos 
o prêmio maior será 
uma moto zero km. 

Este ano, será comemorado no dia 02 de maio 
(sábado), para facilitar a participação da população 
da área rural e urbana e terá como ação solidária a 
arrecadação de ração para ajudar as organizações 
protetora aos animais de Ibiúna. 

Romolo Haas e Sindicato dos trabalhadores 
Empregados Rurais de Ibiúna agradecem os 
patrocinadores e apoiadores da 5ª Festa do 
Trabalhador.
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Revisão de Benefício do INSS

A Coluna “conhecendo seus direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, 
que conta com Equipe especializada em Previdência Social, Direito Civil, Família 
e Sucessões e Direito do Trabalho, através da Dra. Simone Ito, esclarece algumas 
dúvidas frequentes dos nossos leitores acerca dos seus direitos e obrigações. 
A matéria desse mês trará alguns esclarecimentos acerca das REVISÕES DOS 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 

Seus Direitos
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1- TODO BENEFICIÁRIO DO INSS PODE 
PEDIR REVISÃO DO BENEFÍCIO?

Todos aqueles que recebem algum benefício 
e acreditam estar auferindo valor com erro ou 
que discordam da análise do INSS podem pedir 
uma revisão. 

2- EXISTE ALGUM PRAZO PARA PEDIR A 
REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA?
 
Sim, existe. A data-limite para pedir a correção 
da renda é de até 10 (dez) anos, contados a 
partir do primeiro mês seguinte ao recebimento 
do primeiro benefício.

3- EXISTE ALGUMA FORMA DE PEDIR UMA 
REVISÃO APÓS O PRAZO DE 10 ANOS?

O artigo 103 da Lei 8.213/91, os segurados 
têm até 10 anos para pedir revisão do ato de 
concessão da aposentadoria e dos demais 
benefícios previdenciários, caso haja erro. 
Porém, a posição consolidada da Justiça é de 
que o prazo de dez anos não será utilizado 
nos casos em que não foram apreciadas pelo 
INSS quando da concessão do benefício, seja 
por documentos que já existiam, mas que não 
foram analisados, ou por novos documentos, 

dos quais, nem o INSS e nem o trabalhador 
tiveram acesso. 

4- COMO FAÇO PARA SABER SE HÁ ERRO 
NA MINHA APOSENTADORIA OU NA 
MINHA PENSÃO?

Existem duas formas de descobrir se houve erro 
na concessão do benefício.  A primeira delas é 
conferindo a carta de concessão e a memória 
de cálculo do benefício, onde constam as 
informações de como foram feitos os cálculos 
e análise pelo INSS. O segundo modo de saber 
se houve erro é analisando o PA (Processo 
Administrativo) do benefício.

5- COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, 
HOUVE MUDANÇAS NAS REGRAS PARA 
PEDIR A CORREÇÃO JUNTO AO INSS?

A Emenda constitucional 103, da reforma da 
Previdência, não mudou as regras para pedir 
a correção, mas limitou o acesso à Justiça.  
Ou seja, sempre que houver uma unidade da 
Justiça Federal num raio de até 70 km da sua 
residência, o processo deverá obrigatoriamente 
tramitar por essa Justiça e não mais na Justiça 
Comum, como acontecia antes. 



mais ibiúna9

6- COMO FAÇO PARA PEDIR A REVISÃO OU 
CORREÇÃO DA MINHA APOSENTADORIA 
OU PENSÃO?

Os pedidos e documentos deverão ser 
enviados pela internet, no site meu.inss.gov.
br, ou por telefone, na central 135. Importante 
frisar que não há mais atendimento presencial.

7- É NECESSÁRIO ESCREVER UMA 
CARTINHA DESCREVENDO O MEU 
PEDIDO?

Sim, é sempre recomendável que o segurado 
apresente os motivos pelos quais está pedindo 
uma revisão ou correção. O pedido pode ser 
escrito de próprio punho ou digitado. Após, é 
necessário gerar arquivo em pdf e enviar pela 

internet.  
8- O INSS TEM ALGUM PRAZO PARA 
CONCEDER A REVISÃO?

Conforme previsto em lei, existem dois prazos 
que o INSS deveria cumprir para responder os 
segurados. Segundo dispõe a Lei 8.213/91, o 
INSS teria o prazo de 45 dias para conceder 
ou negar o benefício após a entrega dos 
documentos. Já a Lei 9.784/99, dispõe que o 
prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. 
Especialistas orientam que o segurado espere 
ao menos 60 dias.  

9- QUAIS SÃO OS ERROS MAIS COMUNS 
QUE FAZEM O SEGURADO RECEBER UMA 
APOSENTADORIA OU PENSÃO MENOR?

Os erros ocorrem quando da concessão da 
aposentadoria ou pensão por morte, ou 
seja, geralmente quando o INSS deixa de 
considerar algum documento apresentado ou 
não inclui algum período de contribuição ou, 
ainda, quando o próprio segurado não fornece 
documentos e provas suficientes de seu 
tempo de contribuição. Existem, ainda, outras 
falhas do INSS, como não conceder o melhor 
benefício ou aplicar fator previdenciário em 
uma aposentadoria com direito ao antigo 
86/96, por exemplo. 



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

15 3248-3667 | 15 98121-8800
simoneito@adv.oabsp.org.br
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a revisão da aposentadoria ou pensão. Para 
saber qual a revisão deve ser aplicada, é 
necessária a análise individual do benefício 
de cada segurado por um especialista, com 
formação na área. Pois, conforme explicado 
anteriormente, o pedido de revisão tanto pode 
aumentar como diminuir o valor do benefício.
Citaremos abaixo algumas revisões:

- Revisão do tempo de contribuição, para 
quem já trabalhou como servidor;
- Revisão decorrente de Ação trabalhista; 
- Revisão do Buraco Negro
- Revisão do reajuste do salário mínimo;
- Revisão do teto;
- Revisão da Vida inteira
- Revisão inclusão Atividade rural, 
independente de contribuições;
- Revisão da regra favorável
- Revisão para inclusão Recolhimento em 
atraso para Segurados autônomos ou 
empresários que não contribuíram para o INSS 
em determinados períodos que exerceram 
atividades remuneradas;
- Revisão inclusão período Aluno aprendiz e 
militar;
- Revisão para inclusão Tempo insalubre;
- Revisão para Inclusão de auxílio-acidente no 
cálculo da aposentadoria
- Revisão da pensão concedida entre 95 e 97
- Revisão do auxílio Doença do Artigo 29 para 
quem recebeu o benefício entre 2002 e 2009;
- Diferença de 9% do auxílio-doença para a 
aposentadoria por invalidez

Fontes: Senado Federal; Lei 8.213/91; INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social); Jornal 
Agora; advogados do Adriane Bramante, do IBDP 
(Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário); 
Luiz Felipe Pereira Veríssimo, advogado do 
Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev); 
Jornal Extra; e Rômulo Saraiva, e Reportagem. 

10- SE HOUVER ERROS, O INSS PODE 
FAZER A REVISÃO DO MEU BENEFÍCIO SEM 
EU PEDIR?

Sim, pode. O INSS tem o prazo de até 10 anos 
para fazer a revisão do benefício, porém, isso 
não é comum. O mais indicado para quem quer 
aumentar a renda é que o próprio segurado 
buscar os motivos do erro e pedir a revisão. 

11- É POSSÍVEL QUE EU PEÇA A 
REVISÃO E MEU BENEFÍCIO FIQUE COM 
APOSENTADORIA OU PENSÃO AINDA 
MENOR?

Sim! As revisões podem tanto elevar quanto 
diminuir o valor do benefício. Por isso, antes 
de fazer o pedido é importante saber analisar 
e identificar se houve erros e quais seriam as 
correções, sendo fundamental realizar um 
cálculo prévio do pedido de revisão a fim de 

constatar se é vantajoso ou não. 
12- O QUE COMPENSA MAIS NA 
REVISÃO: INCLUIR SALÁRIOS MAIORES 
OU COMPROVAR MAIS TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO?

Tanto a inclusão dos salários quanto do tempo 
de contribuição é importante para elevar 
o valor da aposentadoria ou pensão por 
morte. Por exemplo, quando se inclui mais 
tempo de contribuição pode-se melhorar o 
fator previdenciário, chegar a antiga formula 
86/96 que dá benefício integral para quem 
somar idade e tempo de contribuição. No 
caso de salários maiores, é possível incluir 
contribuições mais altas e excluir as mais baixas 
e, com isso, fazendo com que haja elevação da 
aposentadoria. 

13- QUAIS OS TIPOS DE REVISÕES DE 
APOSENTADORIA E PENSÕES QUE 
EXISTEM?

Existem dezenas de situações que possibilitam 
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Conselhos de um craque

Cresceu no bairro Matadouro em Ibiúna. Passou por clubes como São Paulo e 
Palmeiras. Hoje é ídolo do futebol profissional na Áustria, joga na defesa do Red 
Bull Salzburg. André Ramalho é gente nossa. Faz questão, em suas férias, de 
voltar e rever família e amigos. 

Vizinhos contam que André vivia jogando bola 
com os amigos, era sua brincadeira favorita. 
Muito educado e dedicado, era incentivado pelos 
pais, que apoiaram desde o início.

Para André, o esporte é alegria, é saudável, 
mobiliza as pessoas. Independentemente do 
esporte praticado, na categoria amador ou 
profissional, precisa ter dedicação, empenho. 
É um ótimo passatempo para dar equilíbrio à 
pessoa e harmonia ao corpo.

Pelo sucesso da sua trajetória, o craque pode 
afirmar que é fundamental o acompanhamento, 

Esporte

apoio e incentivo dos pais na prática do esporte. 
Contudo, mais importante ainda é que haja 
diálogo, uma comunicação entre pai e filho. 

Muitos pais não prestam atenção nos filhos, 
e muitos filhos não ouvem os pais. “Sempre 
meus pais aconselharam muito meu irmão e eu, 
também deram apoio em tudo que decidimos 
fazer. Os pais têm mais experiência e saber ouvi-
los fará você ter mais chances das coisas darem 
certo na sua vida. Seria muito bom se os pais 
tivessem mais discernimento para ajudar os filhos 
e os filhos ouvissem mais os pais. Acredito que 
este seja o caminho”. 
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Uma doação por uma vida

A chance de salvar uma vida é de um para 100 mil. Em Ibiúna, Mirian Prestes 
coordena as campanhas de doação de sangue e medula óssea e este ano contou 
com mais um aliado para salvar vidas. O ibiunense e jogador do RedBull Salzburg 
da Aústria, André Ramalho, doou a camisa do seu time para ajudar na campanha.

“Temos o poder de ajudar o próximo e com a 
força de todos podemos diminuir esta estatística. 
Doe sangue e sinta a emoção de ser o verdadeiro 
craque, salvando vidas”, André Ramalho.

Cada paciente oncológico necessita de doação 
de plaquetas. As plaquetas têm duração mínima 
de vida. Na época de férias, o abastecimento 
dos hemocentros cai no mundo e depende da 
solidariedade das pessoas para repor o banco de 
sangue com suas doações. 

As campanhas são contínuas, mas neste período 
elas se intensificam para sensibilizar a população 
da importância da doação de sangue e de 
medula óssea, aumentando a esperança de que 
se encontre um doador 100% compatível. 

Apenas 10ml de sangue são suficientes para ser 
cadastrado como doador de medula óssea. Este 
sangue irá para análise e se for compatível com 

Saúde

algum paciente portador de leucemia no mundo, 
a pessoa será comunicada para voluntariamente 
comparecer ao hemocentro e realizar o 
procedimento de doação de medula.

Pacientes diagnosticados com leucemia, 
começam o tratamento com quimioterapia e 
radioterapia, enquanto aguardam um doador de 
medula óssea, a única forma de salvar sua vida.
O número de doadores de medula óssea ainda 
é baixo devido ao mito de que o procedimento 
seja evasivo ou de que possa prejudicar o 
doador. Constantemente há campanhas de 
conscientização para romper esta barreira e 
informar a importância de salvar uma vida.

A medula óssea, também conhecida como 
tutano, é um tecido líquido-gelatinoso que 
preenche a cavidade interna de vários ossos 
e fabrica os elementos figurados do sangue 
periférico como: hemácias (glóbulos vermelhos), 
leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas. Quem 
doa medula óssea pode voltar a doar depois de 
15 dias, para se entender a velocidade que o 
organismo repõe este tecido.

 “A cura da leucemia está em cada um de nós, 
a partir do momento que decidimos ser um 
doador de medula. Esta ação fará você levar a 
esperança de vida para todos os pacientes do 
mundo”, exalta a coordenadora Mirian Prestes.

Para se cadastrar como doador, basta procurar o 
hemocentro mais próximo. Mais informações 
(15) 99724-0108 – Mirian Prestes
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Carnaval 2020 levou mais de 12 mil foliões à Praça da Matriz

O Carnaval 2020, em Ibiúna, reuniu atrações 
para toda a família. Mais 12 mil foliões passaram 
pela Praça da Matriz, durante os dias de festa, 
segundo estimativa da Guarda Civil Municipal 
(GCM). A animação ficou por conta da banda 
Lira Unense, escola de Samba Unidos da Estação 
Santa Quitéria e os DJs Richard e Christiano Lima. 

 “Nosso Carnaval já se tornou referência na 
região, pelo clima ordeiro e familiar em que 
transcorre. Cada vez mais, atraímos turistas em 
busca desse sossego”, afirma o prefeito João 
Mello.

Cervejas – Uma das atrações deste ano foi a 
presença dos cervejeiros artesanais. No entorno 
da Praça da Matriz, produtores locais da bebida 
montaram suas barracas e stands. Nesses 
pontos, era possível saborear e adquirir cervejas 
deliciosas, refrescantes e que levam a marca de 
Ibiúna. 

A experiência foi um sucesso e deverá se repetir 

Evento

durante os festejos de aniversário da cidade, 
neste mês de março.

Segurança – Para garantir uma folia tranquila 
aos munícipes e turistas, a GCM mobilizou 
todo seu efetivo. Foram cerca de 50 guardas de 
serviço, por noite. A medida teve por objetivo 
inibir a ação de criminosos durante o evento.

As equipes dividiram-se entre a Praça da Matriz 
e a Avenida Vereador Benedito de Campos, onde 
a presença da autoridade municipal impediu 
aglomerações de populares e “exibições” de 
veículos com emissão sonora para além dos 
decibéis permitidos por lei.

A “Operação Carnaval”, todavia, não impediu a 
GCM de direcionar seu patrulhamento ostensivo a 
outros pontos do município. Durante o feriado, em 
incursão ao CDHU Jardim Gemima, os guardas 
apreenderam 170 porções de entorpecentes 
– drogas que, muito provavelmente, seriam 
comercializadas durante os dias de festejo. 
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Inaugurada nova Delegacia de Polícia Civil em Ibiúna

BOB´S em Ibiúna

Inscrições abertas para Projeto Boxe Social

No da 06 de fevereiro, o governador João Doria 
veio inaugurar o novo prédio da Delegacia de Polícia 
Civil de Ibiúna, que segundo ele, servirá de modelo 
para as outras 1400 delegacias do Estado de São 
Paulo. Localizada na avenida São Sebastião, no 
centro da cidade, a delegacia possui área de 945,19 
m² e conta com 32 salas, 11 banheiros, quatro celas, 
saguão, espaço para o plantão e estacionamento 
com capacidade para até 15 veículos. O distrito é 
chefiado pelo delegado José de Arruda Madureira 
Júnior, que atua em conjunto com um efetivo de 12 

policiais civis e apoio de cinco viaturas. A unidade atende 10 bairros, beneficiando cerca de 76 mil 
habitantes com atendimento das 8h às 18h. Somente em 2019, a delegacia de Ibiúna registrou 
265 prisões, 53 armas ilegais apreendidas e 619 inquéritos policiais instaurados.

Inaugurou no sábado prolongado de carnaval 
o quiosque do Bob´s Shakes. Foi no dia 22 de 
fevereiro que Ibiúna ganhou uma unidade da 
rede franqueada no segmento de fast food, entre 
as mais procuradas pelos consumidores neste 
setor. Localizado dentro das dependências da loja 
moderna do São Roque Supermercados, situada 
na Av. Capitão de Oliveira Machado, próxima da 
rotatória da entrada da cidade, o quiosque oferece 
aos clientes sua variedade de milk-shakes. 

O Projeto Boxe Social, que visa levar a luta mais popular 
do mundo para os munícipes, está com inscrições abertas. 
Serão duas turmas: boxe e o grupo de defesa pessoal 
feminina. O boxe terá aulas no Centro Olímpico, aos 
sábados, das 16h às 17h, e no Ginásio do Residencial 
Europa, às quartas-feiras, das 18h às 19h. O grupo de 
defesa pessoal feminina acontece nos mesmos locais e dias, 
porém das 17h às 18h e das 19h às 20h, respectivamente. 
As aulas serão ministradas por professor credenciado, 
instrutor pela Lisoboxe, Febesp e Cbboxe. O início das 
atividades será no próximo dia 21, no Centro Olímpico, 
e no dia 25, no Residencial Europa. As inscrições devem 

ser feitas no Centro Olímpico, que está localizado na rua José Cipriano de Freitas, 192 – Centro. 
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McDonald´s em São Roque
Ainda este ano, a região central de São Roque terá uma das mais modernas instalações da rede 
franqueada McDonald´s. Estará localizada em frente ao Colégio Objetivo, entre as avenidas 3 
de Maio e Tiradentes. O prédio será reformulado e contará com Drive Thru, gerando de imediato 
mais de 60 empregos diretos. “Nos últimos anos acompanhamos o desenvolvimento da cidade 
e entendemos que chegou o momento de implantarmos um drive aqui”, comentou Francisco 
Moraes, gerente de expansão da rede.

Fundo Social de Mairinque oferece curso gratuito de Padaria Artesanal

O Fundo Social de Solidariedade de Mairinque está 
com vagas abertas para o curso de Padaria Artesanal, 
oferecido gratuitamente à população. O objetivo 
do curso é proporcionar aos alunos a oportunidade 
qualificação profissional, ensinando a eles todo o 
processo de produção do pão e outros salgados, desde 
a escolha dos ingredientes até o produto acabado. A 
capacitação é destinada para as pessoas que querem 
aprender técnicas para o preparo de diversos pães. 
Para se inscrever, o munícipe interessado precisa ter 
idade acima de 16 anos e comparecer a sede da 
instituição, informando nome completo e número de 
telefone. Os atendimentos acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 09h às 16h e o Fundo está situado à 
Praça Dom José Gaspar, nº 80.

Dois casos suspeitos de coronavírus notificados em Piedade
Piedade notificou dois casos suspeitos de 
coronavírus no início de março. O primeiro é 
um paciente homem, 26 anos de idade e vindo 
de Dubai. O segundo, uma jovem de 18 anos 
de idade vinda dos Estados Unidos. Foram 
realizados exames e já encaminhados ao 
Instituto Adolf Lutz (IAL). Ambos se encontram 
bem com sintomas leves de resfriado 
e permanecem em suas residências de 
quarentena. As informações são da Secretaria 
de Saúde Municipal. Estes casos são suspeitas e 
aguardam resultado de exames.
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Café das Benditas Mulheres
Uma união entre amigas empresárias de 
Ibiúna resultou em eventos paralelos em 
comemoração ao Dia Internacional das 
Mulheres, todos aconteceram na segunda-
feira 09 de março. Bendito Bolo proporcionou 
um café da tarde com bolo de laranja e 
coco para degustação, como cortesia, às 
suas clientes e amigas. As convidadas irão 
concorrer ao sorteio de brindes cedidos por 
cada empresa parceira.

OAB comemora Dia Internacional das Mulheres
OAB de Ibiúna, em homenagem ao Dia das Mulheres, 
realizou na sexta dia 06 de março, um happy hour 
com música ao vivo, dança, exposição de produtos e 
serviços, sorteio de brindes, contando, como convidada 
especial, Dra Paula Cristina Fernandes da Secretaria 
Geral Adjunto da CAASP - Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo. Empresas expositoras no 
evento: La Bella Estética Avançada, Instituto Mix, Óptica 

da Sú, Lili Guedes (bijuterias finas), Sakura Viagens, Wizard, O Boticário, A Beleza Brasileira 
(salão de beleza), Dra Natalia Rocha (cirugiã -dentista).

Esquina comemora 05 anos
A festa aconteceu dia 29 de fevereiro, mas a grande 
comemoração veio depois em rede social anunciando a 
subida de mais um degrau, ampliando os serviços da escola 
de arte com aulas de reforço escolar e idiomas. Esta nova 
etapa veio com reformulação do logo, adequado ao novo 
projeto. “Acreditamos num mundo onde as pessoas tenham 
a capacidade de olhar pro outro com empatia e amor. Vamos 
juntos formar alunos capazes de desbravar o mundo rumo aos 
seus sonhos”, expressam os sócios. 



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

VE
ÍC

UL
O

S

Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br
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Desafios
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Solução do Desafio 1 - Ed. 72

Desafio 1 - Pensamento dedutivo

Sobre a mesa há duas moedas, somando 35 
centavos no total. O valor de uma delas não 
é 25 centavos. Qual o valor de cada moeda?

Solução do Caça Palavras - Ed. 72

Solução do Desafio 2 - Ed. 72

São 16 triângulos, conforme figura abaixo.

Desafio 2 - Pensamento lógico 
matemático

Reescreva cada número do relógio utilizando 
quatro algarismos 4 e as operações matemáticas.

Solução: Rei DAVI

Exemplo: 12=(44+4)/4



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



Caça-Palavras

mais ibiúna30

MEDULA ÓSSEA

Colaboração: J. E. Sobral

A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pacientes com doenças 
que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias, além 
de portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita. A 
medula óssea, encontrada no interior dos ossos, contém as células-tronco hematopoéticas 
que produzem os componentes do sangue, incluindo as hemácias ou glóbulos vermelhos, os 
leucócitos ou glóbulos brancos que são parte do sistema de defesa do nosso organismo, e as 
plaquetas, responsáveis pela coagulação. O transplante de células-tronco hematopoéticas 
é, muitas vezes, a única esperança de cura de um paciente.

Para se tornar um doador de medula óssea é necessário:

- Ter entre 18 e 55 anos de idade / - Estar em bom estado de saúde /- Não ter doença 
infecciosa transmissível pelo sangue (como infecção pelo HIV ou hepatite) /– Não apresentar 
história de doença neoplásica (câncer), hematológica ou autoimune (como lúpus eritematoso 
sistêmico e artrite reumatoide).
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