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Uma década da Ilustrar
Neste ano de 2020, estou tendo a satisfação de 
comemorar 10 anos da ILUSTRAR CURSO DE 
DESENHO. Um curso que comecei com duas 
turmas de 5 alunos e um sonho. Ao longo dessa 
década dedicada aos desenhos e à docência, 
passei por muitas situações que me fizeram 
duvidar se conseguiria me manter em um ramo 
que, até então, não existia na nossa cidade. É 
muito difícil não ter um exemplo a seguir e ter 
que se apoiar apenas na sua intuição.
Aqui existem algumas frases famosas que 
ouvimos desde criança como “essa cidade é 
atrasada e nada vai para frente”. Isso acaba nos 
influenciando de alguma maneira e vemos todo 
ano mais jovens deixando nossa cidade, devido 
à falta de recursos e oportunidades. Posso dizer 
que eu quase fui um desses jovens, pois tinha a 
intenção de deixar Ibiúna e seguir atrás do meu 
sonho.
É muito difícil começar algo novo, a incerteza é 
muito maior. As pessoas tendem a não te apoiar 
quando é arriscado demais. Por isso, tive 
que me dedicar muito para mostrar que 
era algo sério e que faz a diferença 
na vida das pessoas. Mas para que 
um negócio dê certo, creio que 
o propósito tem que ser mais 
forte do que o dinheiro. Se for 
diferente disso, na primeira 
dificuldade que aparecer, você 
não verá sentido em seguir 
com aquele projeto. 
Se eu pudesse recomendar 
a lgo  pa ra  a j uda r  em 
momentos difíceis como o 
que estamos passando, com 
certeza seria “siga o seu 
propósito”. Ele é a base que 
sustenta nossos sonhos e que 
deixará você firme na hora que 
tudo parecer desabar. Isso mudou 
minha vida.
Hoje, sou feliz por ver alunos formados 
realizando serviços autônomos, 
ganhando renda com sua arte e tendo 
sucesso. Nada é mais gratificante do que 
acompanhar o desenvolvimento, a evolução 
na técnica de desenho, inclusive o crescimento 
pessoal que isso proporciona, com a superação 
dos desafios e a conquista na busca da perfeição.

Editorial

Começamos com uma proposta inovadora há 
10 anos e temos seguido com essa filosofia de 
trabalho. Todos os profissionais que estão hoje na 
Ilustrar, foram formados aqui mesmo. Isso mostra 
a qualidade e seriedade do nosso trabalho. Todos 
nós estamos em contínuos estudos aprendendo 
e aperfeiçoando nossas técnicas para entregar o 
melhor para cada aluno.
Essa busca pela inovação ajudou-nos muito 
durante esse período de pandemia. Conseguimos 
nos adaptar rapidamente com uma situação 
totalmente adversa, passando a dar as aulas online 
desde abril. Creio que agora não poderemos 
mais abandoná-las. A dificuldade abriu uma 
oportunidade que até então não imaginávamos 
que daria certo. Agora, no mês de outubro, 
estamos atendendo pessoas de cidades e até 
estados diferentes, algo que jamais teríamos feito 
se não fosse por conta da pandemia.



Atrações no Sítio Chibana

Uma propriedade com 250mil metros quadrados de área verde, o Sítio Chibana, 
a partir de 2017 passou a receber grupo escolares e de terceira idade. Agora 
no final de setembro, começa a servir, todos os domingos, um café da manhã 
completo, além de todas as atrações já existentes.
Conheça sua história

O Sítio Chibana foi adquirido pelo Sr. Kazuo 
Chibana e sua esposa Da. Miyoko em 1983, 
pensando no lazer de sua grande família. União 
e solidariedade são as palavras que vieram na 
bagagem do casal desde que chegaram em São 
Paulo, em meados da década de 50. 
Da. Miyoko nasceu no Japão na Ilha de Okinawa 
e Sr. Kazuo em Presidente Venceslau. O sonho de 
ter a família sempre reunida, especialmente em 
momentos sagrados como nas refeições, fez o Sr. 
Kazuo ir em busca de lindas mesas de madeira 
maciça de três metros de comprimento para 
comportar toda família. São as mesmas mesas 
que recebem os visitantes para o café da manhã.
Hoje, o casal com quase 80 anos tem 5 filhos e 
12 netos. Apesar da muita vitalidade, Sr. Kazuo e 
Da. Miyoko, passaram a administração total do 
sítio para um de seus filhos, o Eduardo, que assim 
como o pai, é aficionado pela natureza e amante 
dos bichos desde criança.

O Sítio Chibana possui belos jardins, lago oriental, 
o único borboletário da região, minifazenda 
com diferentes espécies de animais domésticos, 
silvestres e exóticos, bosque de cerejeiras – 
conhecidas como “sakurás”. 
Há 37 anos, vem sendo cuidado e planejado, 
mas somente há três anos, sob responsabilidade 
do casal Edu e Adriana, foi aberto ao público, 
tornando-se uma combinação de vivência rural 
com educação ambiental, legalizado pelo IBAMA.

As atividades

O Sítio Chibana proporciona diversões 
e aprendizados. Devido a pandemia do 
coronavírus, ainda são proibidas as excursões 
escolares e de terceira idade. Sendo assim, o 
Sítio Chibana reabriu no final de setembro, para 
receber pequenos grupos.
Além das atividades permanentes como 
borboletário, fazendinha com animais exóticos, 
silvestres e domésticos, visita à casa de pau 
a pique, trilha, agora também oferece aos 
domingos café da manhã para até 60 pessoas. 
Os visitantes podem degustar à vontade um 
delicioso e completo café da manhã, aproveitar o 
dia conhecendo a fazendinha, usufruindo do lago 
para pesca esportiva, playground com tirolesa de 
pneu para os pequenos, piscina, quadras, campo 
de futebol e muita área verde, tudo isso incluso na 
compra do ingresso ao parque.

Capa

mais ibiúna4

Fo
to

s:
 F

ac
eb

oo
k 

Sí
tio

 C
hi

ba
na



Horário do Parque: das 8h30 às 14h
Horário Café da manhã: das 8h30 às 12h30 (à vontade)

Ingresso ao parque + café da manhã: Adultos R$ 70,00 | Crianças 4 a 10 anos: R$ 30,00
Ingresso ao parque SEM café da manhã: Adultos R$ 35,00 | Crianças 4 a 10 anos: R$ 15,00 
Aceitamos débito e crédito

Café da 
manhã!

RESERVAS PELO WHATSAPP
 11 99633.4341
www.sitiochibana.com.br



Saúde Mental e Sistema Imunológico

A Estância Morro Grande, localizada em Ibiúna, é um centro de reabilitação 
social, referência em tratamento de saúde mental, com especialidade em 
dependência química, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, síndrome 
mental, depressão, transtorno de personalidade. Na quarentena, a Morro Grande 
disponibilizou na rede social, uma série de vídeos esclarecendo sintomas 
causados pelo isolamento social. 
A Psiconeuroimunologia é o campo científico 
que se dedica a estudar as ligações entre o cérebro, 
o comportamento e o sistema imunológico. A 
hipótese base deste modelo é que estressores 
psicossociais diminuem a eficiência do sistema 
imunológico, aumentando significativamente, 
portanto, a capacidade da pessoa adquirir 
sintomas médicos (risco de uma doença).
Dessa maneira, diante de uma ameaça biológica, 
a imunocompetência (capacidade do sistema 
imunológico proteger o corpo), estará relacionada 
com fatores psicossociais que afetam o sistema 
imunológico, entre eles: os estados emocionais e 
o tipo e a intensidade de estresse que a pessoa 
está a enfrentar.
Diversos estudos feitos nesta área apontam que 
os níveis de estresse e a presença de humor 
deprimido, afetam a resposta do sistema 
imunológico visto que podem impactar na 
produção de anticorpos, por exemplo.
É sabido que, frente a uma pandemia e/ou 
isolamento social, sentimentos de impotência e 
desesperança, ansiedade, humor deprimido e 
estresse podem ser frequentes.
Falando especificamente das medidas de proteção 
contra a COVID -19, pessoas com Transtorno 
Obsessivo Compulsivo (TOC) podem ter seus 
sintomas agravados. Desse modo, como proteger 
sua saúde mental diante deste contexto caótico?

Reduza a leitura ou contato com notícias que 
podem causar ansiedade ou estresse. Busque 
informações apenas de fontes fidedignas, evite 
boatos ou informações erradas, e dê passos 
práticos para preparar os seus planos, proteger-
se e a sua família.

O vírus do medo
Medidas de cautela, higiene e proteção são todas 
pertinentes e absolutamente bem-vindas. Servem, 
não somente para proteção pessoal, mas de 
pessoas idosas, com comorbidades e que são as 
mais suscetíveis a complicações.
Protegem a todos, mas, sobretudo, quem sempre 
fez muito por nós. Isolamento de quem tem 
sintomas e agora de todos nós.
Refúgio em casa e evitar aglomerações são 
medidas fundamentais que redefinem o mapa 
de contaminação, mas obviamente exigem uma 
reconfiguração de nossas vidas.
É preciso que a população faça sua parte. Fique 
em casa. Se não houver o que falar, se cale, 
apenas ore.
Não espalhe fake news, não espalhe mais pânico. 
Depressão, angústia e negativismo não são 
remédios para se enfrentar momentos de crise.

Fonte: www.estanciamorrogrande.com.br
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Dúvidas - Pandemia Covid-19

A coluna Conhecendo Seus Direitos, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, 
através da Dra. Simone Ito, esclarece algumas dúvidas em virtude da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

1- Sou obrigado conceder desconto ao 
meu inquilino (locatário) por causa da 
pandemia covid-19?

Não, não é. Não há no nosso ordenamento 
jurídico lei que obrigue o locador (dono do 
imóvel) a conceder desconto ou suspensão do 
aluguel porque o imóvel ficou fechado ou porque 
tenha havido uso parcial. 
Para que o locador seja obrigado reduzir ou 
suspender o aluguel é necessário que o inquilino 
ingresse com ação judicial e, se houver ordem 
judicial, será obrigado reduzir ou suspender, caso 
contrário não. 
Mesmo raciocínio vale para as escolas particulares 
e faculdades, ou seja, ainda que as aulas estejam 
ocorrendo de modo virtual, elas não são obrigadas 
a reduzir ou suspender as mensalidades, salvo se 
houver ordem judicial. 

2- A pandemia pode justificar a revisão ou 
o encerramento de um contrato?

Depende da análise do caso concreto, ou seja, 
dependendo da situação é possível sim pedir 
o encerramento ou revisão de um contrato 
independentemente do que se trate.
E isso é possível porque o ordenamento jurídico 
brasileiro reconhece a “teoria da imprevisão”, em 
caso de onerosidade excessiva. Assim, diante de 
acontecimentos imprevisíveis e extraordinários, 
que tornem a execução do contrato excessivamente 
onerosa para uma das partes, é admitida a 
revisão e, até mesmo, a extinção do acordo.

3- Posso parar de pagar as prestações do 
financiamento do meu veículo por causa 
da crise provocada pela covid-19?

Não, não pode! Se você parar de pagar o 
financiamento do seu veículo seja porque você 
perdeu o emprego, seja porque seu comércio/
empresa permaneceu ou permaneça fechado ou 
por qualquer outro motivo, a financeira poderá 
ingressar com ação de busca e apreensão para 
retomada do bem, independentemente da 
quantidade de parcelas que foram pagas ou que 
estejam em atraso. 
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4- Se eu entrar com ação para pedir 
a revisão, redução ou suspensão das 
prestações do financiamento posso parar 
de pagar?

Depende, vejamos. O simples fato de existir ação 
judicial pedindo a redução, revisão ou suspensão 
não lhe confere o direito de parar de pagar e, com 
isso, permanecer inadimplente e de posse do bem. 
Somente se houver decisão judicial lhe concedendo 
a suspensão ou redução das prestações do 
financiamento é que poderá suspender ou reduzir 
o valor do pagamento. Portanto, só poderá 
parar de pagar se houver decisão judicial, caso 
contrário, não. 

5- Houve alteração do local em que o 
devedor de pensão alimentícia deverá 
ficar?

Sim, houve.  Conforme disposto na Lei 
14.010/2020, art. 15, dispõe que até 30 de 
outubro de 2020, a prisão civil por dívida 
alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente 
sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da 
exigibilidade das respectivas obrigações. Logo, o 
devedor de alimentos não ficará em uma cela na 
cadeia, mas sim na sua própria residência, em 
regime prisão domiciliar.

6- A pandemia provocada pela covid-19 
alterou o direito de visitas dos pais em 
relação aos filhos? 

Não, a crise provocada pelo Covid-19 não alterou 
as relações jurídicas decorrentes de sentenças ou 
decisões judiciais. Porém, em casos em que o 
contato físico seja arriscado porque os genitores 
(pais) estão expostos ao vírus com mais frequência, 
como por exemplo, profissionais da saúde, entre 
outros, recomenda-se que tenham bom senso e 
suspendam o regime de convivência presencial, 
ao menos neste momento mais agudo da crise 
e tente encontrar outras formas de comunicação.

7- Mãe ou pai podem impedir as visitas 
alegando risco de contágio pelo covid-19?

Não, não pode. Somente se houver fundando 
motivo que justifique o impedimento do contato 
do genitor (a) com o filho, não poderá ser 
afastado do convívio presencial. Caso o pai ou 
a mãe esteja impedindo, poderá ser fixada multa 
diária por descumprimento ou mesmo busca e 
apreensão do filho no dia que seria dada a visita. 

8- Fiz acordo para redução de jornada 
de trabalho e suspensão do contrato 
de trabalho, posso demitir depois que 
terminar o prazo do acordo?

Os trabalhadores que fizeram acordo de 
suspensão ou redução da jornada de trabalho 
não podem ser demitidos sem justa causa, pois, 
terão garantia provisória no emprego pelo mesmo 
período acordado de redução ou suspensão.

9- Qual é a indenização devida ao 
trabalhador caso a empresa rescinda o 
contrato de trabalho durante a garantia 
provisória no emprego?

Havendo rescisão do contrato de trabalho para 
aqueles que possuem garantia provisória no 
emprego decorrente da suspensão ou redução, 
lhe serão devidas, além das verbas rescisórias que 
o trabalhador normalmente tem direito, ele fará 
jus a uma indenização equivalente a:

1 – 50% do salário a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redução de jornada de 
trabalho e de salário igual ou superior a 25% e 
inferior a 50%;
2 – 75% do salário a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redução de jornada de 
trabalho e de salário igual ou superior a 50% e 
inferior a 70%; ou
3 – 100% do salário a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória no 
emprego, nas hipóteses de redução de jornada 
de trabalho e de salário em percentual igual ou 
superior a 70% ou de suspensão temporária do 
contrato de trabalho.

Fontes: Constituição Federal; Senado Federal; 
Planalto; Lei 14.010/2020; Lei 8.245/91, Código 
Civil; Código Processo Civil; Lei 12.318/2010; 
BBC; Folha de S. Paulo; Migalhas; AASP; Jornal 
Extra.

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

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

#Ficaemcasa, esta foi a recomendação da Organização Mundial da Saúde para 
evitar a propagação acelerada do coronavírus, acatada por governantes dos 
países com a finalidade de controlar o número de infectados pelo COVID-19. 
Entretanto, no isolamento social, as pessoas foram “pegas” por um outro vírus 
no confinamento: o vírus do amor.
Desde que a quarentena foi decretada, cresceu 
o número de pedido de divórcio. As pessoas 
passaram a conviver com seus cônjuges 24 
horas por dia e para alguns isso está se tornando 
“insuportável”. Todavia, um outro número não 
levantado nas pesquisas foi a procura por 
alianças de compromisso para formalizar a união 
de quem se ama. Enquanto para uns o defeito do 
companheiro é intolerável, para outros é apenas 
um detalhe e “suas qualidades cobrem seus 
defeitos”.
A loja Carlos & Luci Joias, em Ibiúna, fechada na 
quarentena desde 24 de março, atendendo o 
estipulado no decreto do governo do Estado de 
São Paulo, faz suas divulgações pela internet para 
manter as vendas. 

No começo de maio, teve suas páginas na rede 
social movimentadas devido ao grande volume 
de solicitações por aliança de compromisso.
“Vendemos alianças em ouro e prata, fazemos 
consertos, mas nossa maior satisfação neste 
momento de muitas incertezas quanto ao futuro é 
saber que o amor ainda impera. Temos alianças 
de compromisso confeccionadas em prata a partir 
de noventa reais. Não é o valor do produto que 
importa, mas a grandeza do ato em dizer com 
a simbologia de uma aliança “escolho você 
para ser meu par”. É a concretização de um 
relacionamento e uma forma de falar, neste gesto, 
que é ela (a pessoa) quem ocupa seu coração e 
estará em seu pensamento”, emociona-se Luci 
Azevedo, sócia-proprietária.

Carlos & Luci Joias:      15 99817-8023
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O novo normal

E o mundo mudou. Mudamos nossos hábitos e tivemos que nos adequar aos 
novos padrões de convívio social, tudo por causa de um vírus que alarmou a 
todos com sua eficiência em propagação e seus sintomas que rapidamente 
levam à morte.
A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 
de janeiro de 2020, uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional, devido ao 
surto da doença causada pelo novo coronavírus 
COVID -19. Em 11 de março, a COVID-19 foi 
considerada pela OMS como uma pandemia.
COVID 19, uma sigla tão pequena com efeito 
devastador. Dizimou milhões do planeta e obrigou 
outros milhões à reclusão. Fechados em seus lares, 
banhados de álcool em gel, com máscaras para 
evitar o contágio e a disseminação, os humanos 
começaram a dar importância ao que antes era 
considerado trivial.
Nada de abraços, nem aperto de mão. Nada 
de sair livremente, nem ao menos comprar pão 
na padaria. Aliás, nada de comércio aberto 
por um longo tempo. As ruas ficaram desertas. 
As compras de mantimentos passaram a ser 
online, com entrega em domicílio. E assim que 
chegavam, eram higienizadas com álcool em gel 
70°. O preço deste álcool subiu, tornando-se o 
item mais consumido na pandemia. 
As medidas de proteção são lavar as mãos 
frequentemente com água e sabão ou álcool em 
gel e cobrir a boca com o antebraço quando tossir 
ou espirrar. Manter a distância de no mínimo um 
metro das outras pessoas e, caso não haja esta 
possibilidade, fazer uso de uma máscara facial, 
cobrindo boca e nariz.
Estas máscaras devem ser trocadas várias vezes 
ao dia. Desta forma, houve um aumento na 
comercialização, virando item da moda, com 
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várias estampadas, sendo vendidas em quase 
todos os pontos comerciais. 
#FIQUE EM CASA, viraram palavras de ordem, 
utilizadas em quase todas as divulgações de 
propaganda, nas primeiras fases da quarentena. 
Dividida em cinco fases (1- vermelha, 2 -laranja, 
3 - amarela, 4 - verde, 5 - azul), a retomada 
consciente da economia durante a pandemia 
do coronavírus, verificava a média da taxa 
de ocupação de leitos de UTI exclusivas para 
pacientes contaminados, número de internações 
no mesmo período e o número de óbitos. 
Faltam apenas três meses para findar o ano 
2020. A pandemia não acabou. Muitas pessoas 
ainda não se sentem seguras para sair de casa. 
As aulas presenciais, desde do começo do ano, 
não voltaram. O normal de antes parece nunca 
mais voltar a existir. O novo normal é um novo 
padrão, uma nova proposta, que assegure às 
pessoas proteção, continuidade e garantia de 
sobrevivência.
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Azza cresce em Ibiúna

Na cidade há pouco mais de um ano, Azza conquistou vários clientes e levou 
a banda larga, com fibra ótica, para muitos bairros, sendo muito importante, e 
parceiros, neste período de quarentena, onde o principal meio de comunicação 
com amigos, familiares e até o home office, é a internet.
Criada em 2011, no município de Monte Mor, 
a AZZA TELECOM vem conquistando expressivo 
número de clientes, residenciais e comercias, 
devido a sua qualidade de serviço e agilidade de 
atendimento.
A empresa oferece serviços como internet, 
telefonia e TV, infraestrutura de redes e sistemas 
de monitoramento. Tem como missão, promover 
o desenvolvimento e facilitar a inclusão digital, 
por meio de um sistema de comunicação eficiente 
e conta com um atendimento personalizado.
“No início, tínhamos como principal objetivo 
atender as necessidades tecnologias da cidade, 
com ambição de abrangência focada no 
território local. Em 2016, a empresa foi avaliada 
no mercado e, nessa época, foi financeira e 
administrativamente assumida pela atual gestão, 
a qual manteve o cerne do objetivo. Entretanto, 
além das fronteiras de Monte Mor, a Azza se 
projetou para o atendimento em diversas cidades 
do interior de São Paulo com tecnologia de ponta 
e profissionais altamente capacitados”, afirma o 
proprietário Cristiano Santana.
Hoje, a AZZA atende ao total de oito municípios: 
Monte Mor, Campinas, Capivari, Elias Fausto, 
Indaiatuba, Salto, Sorocaba e Ibiúna. “Temos 
uma capacidade de atendimento que abrange 
1,2 milhão de habitantes nessas áreas”, salienta 
o empresário.
Segundo a Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), o Brasil conta com 
aproximadamente cinco mil provedores. A AZZA é 
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43ª empresa no ranking, com maior quantidade 
de clientes conectados no Brasil. Santana afirma 
que o segredo do sucesso da empresa está em 
seus 180 colaboradores. “Todos com mente 
empreendedora, engajados em suas áreas de 
atuação na empresa”, garante.
O empresário acrescenta que um negócio de 
sucesso deve priorizar os princípios. “Mais do 
que códigos de ética, os princípios de atuação 
norteiam nossas decisões, e nos auxiliam a agir 
com integridade e profissionalismo em tudo o 
que fazemos. Nossos esforços são voltados à 
satisfação dos clientes, aliada ao compromisso 
com o crescimento e melhoria contínuos da 
organização”, finaliza.



Computadores e Acessórios

15 997645480e-mail vendas@jocainformatica.com.br

Vendas de Computadores para Escritórios e Residencial
PC Gamer • Notebook • Usados e Novos • Automação Comercial
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Atendendo ao pedido de vários amigos, orgulhosos do trabalho que a professora 
vem realizando, a Revista Mais Ibiúna entrou em contato com Bruna Veloso para 
apresentar parte das suas atividades desenvolvidas para os alunos, até mamães 
e papais participam! 

Festa do Amarelo
Fixação das cores: Nada melhor do que uma festa para fixar o nome 
de cada cor e alegrar um dia comum de aula. Nesta festa, a professora 
montou cartazes na cor amarelo, balões e os alunos foram vestidos com 
peças nesta cor. 

A magia do acreditar
No final do bimestre há sempre aquele medo e insegurança dos alunos 
em relação as temidas provas. Um incentivo à autoestima vai bem ;). 
Para relaxar, que tal um suquinho de maracujá, o lápis da sabedoria e a 
borracha da sorte, tudo em amarelo.

Dose do amor
“Percebi que havia muitos relatos dos meus alunos sentindo falta da 
presença da mãe. Criei uma brincadeira para as mamães realizarem 
com seus filhos. Mandei para cada uma um “remédio”. Dentro de cada 
frasquinho tinha vários papeizinhos com algumas tarefas: vamos cozinhar 
juntos?, vamos assistir um filme?... A mamãe precisava tomar uma “dose” 
diária por trinta dias e após tratamento relatar como está se sentindo. Foi 
ótimo!”

Visite o perfil no instagram:
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brunavelosoprofessora

Lúdico, lógico!
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Comida Balanceada
Dieta Personalizada
Marmitinha Fit
Doces, Bolos Fit e Sucos Detox

Alimentação Saudável

Sinhazinha Fit

Tudo para 

Reducação Alimentar

 97447-1100 Sinhazinha Fit(11)

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



Cupcake de chocolate para o dia das crianças

Ingredientes para a massa:

• 4 ovos
• 150 ml de leite
• 125 ml de óleo
• 1 e 1/4 de xícara de açúcar mascavo
• 1 colher de sopa de extrato de baunilha
• 1 e 1/4 de xícara de farinha de trigo
• 1/4 xícara de cacau em pó
• 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
• 1 colher de chá de fermento em pó
• 1 pitada de sal

Modo de preparo da massa:

1- Misture os ovos, o leite, o óleo e a baunilha.
2- Adicione o açúcar mascavo e misture.
3- Peneire todos os ingredientes secos, junte à 
mistura dos líquidos e mexa bem.
4- Divida a massa nas forminhas de mini cupcake 
somente até metade.
5- Leve para assar por aproximadamente 20-25 
minutos (ou até que o palitinho saia limpo) em 
forno pré-aquecido a 180˚C.
6- Tire do forno e deixe esfriar.

Modo de preparo da cobertura:

1- Pique o chocolate e derreta em banho-maria.
2- Quando o chocolate estiver completamente 
derretido, acrescente o creme de leite e o mel.
3- Mexa com o fouet, ou com uma colher, até virar 
um creme liso e uniforme.
DICA: Nunca mexa de baixo para cima para não 
incorporar ar na ganache. Com o fuet no centro da 
vasilha, faça movimentos circulares em torno, mas 
não fique puxando a ganache para cima.
4- Reserve.
DICA: espere a ganache esfriar e logo em seguida 
já comece a confeitar os cupcakes.

Montagem:

1- Corte o topo dos cupcakes para que a cobertura 
fique alinhada.
2- Coloque a cobertura em um saco de confeitar 
e decore os cupcakes com um bico de confeitar.
3- Se preferir, só coloque a ganache no topo do 
cupcake com a ajuda de uma colher.
4- Decore com os confeitos e balas de goma.
Fonte: www.daninoce.com.br/receitas/cupcake-
de-chocolate-para-o-dia-das-criancas/

Ingredientes para a cobertura:

• 300 gramas de chocolate meio-amargo
• 150 gramas de creme de leite uht
• 30 gramas de mel

Ingredientes para a decoração:

• bala de goma
• mini oreo
• confeitos
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
(15) 99806-6567



ABRACE VIDA - Ibiúna Solidária

Campanha solidária em prol das famílias carentes,desde 2009 sendo elo entre 
os que desejam ajudar e aqueles que não possuem o básico do dia a dia, 
famílias de extrema necessidade, identificadas através de ficha cadastral
Abrace Vida – Ibiúna Solidária, começou há onze 
anos com pequenas e pontuais ações solidárias, 
como distribuição de brinquedos para crianças 
carentes, organização de ceias de Natal para 
pessoas em situação de rua e distribuição de 
roupas e itens de higiene pessoal.
Desde o fim do ano de 2019, porém, pessoas 
alinhadas com o mesmo propósito e dispostas 
a fazerem o bem ao próximo, uniram-se para, 
nesse momento tão delicado e inédito que 
estamos vivendo no mundo, socorrerem famílias 
que nem do básico dispõem para seu dia a dia.
A Abrace Vida – Ibiúna Solidária, desde o mês 
de janeiro já cadastrou e atendeu mais de 1000 
famílias de nosso município. 

Sempre prezando pela seriedade e transparência 
na arrecadação dos alimentos, com sensibilidade 
e caridade, distribuíram os mesmos em diversos 
bairros da cidade.
Apresentando-se como ponte, elo, conexão, entre 
aqueles que tanto desejam ajudar solidariamente 
aos que tão pouco possuem, para aqueles que 
sem uma ajuda externa, não teriam o que comer, 
ABRACE mantém seu propósito e conta cada dia 
mais com apoio e parcerias.
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Acompanhe suas ações pela página do Facebook: 
Ibiúna Vida Solidária
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• Insônia
• Depressão
• Ansiedade
• Síndrome do Pânico

Acupuntura direcionada para os
aspectos emocionais:

Atendimento em domicílio

11 98313.4656

ACUPUNTURA
EMOCIONAL INTEGATIVA

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

Anuncie aqui
Por R$ 50,00

(15) 99806-6567



Elas dominam!

Geovana Vilas Boas e Amanda Cristina, duas profissionais em maquiagem 
artística.

Duas artistas, maquiadoras profissionais, 
na hora do lazer, divertem-se trabalhando. 
Elas têm como hobby a dedicação em 
expandir a técnica de maquiagem, causando 
efeitos e fazendo megaproduções, dignas 
daquelas cinematográficas. Nos seus perfis 
do Instagram há uma série de challenges 
e tutoriais de suas maquiagens artísticas. 
Geovana tem em seu portfólio, produções de 
personagens de desenhos da Walt Disney como 
Cruella Cruel, Ursula, entre outros. Zumbis, 
felinos, são mais algumas de suas makes 
preferidas. No final do ano passado fez a Frozen, 
uma mistura de Elza com Olaf. Nesta quarentena, 
produziu uma caveira neon e um anime. 
Comenta que leva de duas a quatro horas para 
finalizar um personagem. Algumas técnicas que 
usa foram aprendidas em cursos, a maquiagem 
de palhaço, conhecida como técnica Soleil e a 
maquiagem de macaco (técnica de pelos). Nas 
Drags, há uma mistura de técnicas artísticas e 
sociais, como a Cut Crease aberto e fechado. 

Amanda Cristina tem canal no Youtube, além 
das makes artísticas, faz tutoriais e testes 
de produtos para maquiagem. Trabalha há 
muito tempo com maquiagem social, e gosta 
de colocar cor em seu trabalho, sempre 
de acordo com o compromisso da cliente.  
Fora os produtos habituais utilizados na 
maquiagem, para dar vasão à criatividade, 
tudo pode ser acrescentado na produção de 
um personagem. Sendo assim, cola, pedrarias, 
glitter, massa, algodão, e uma série de adendos, 
compõem a matéria-prima das suas makes. 
Make Halloween e Palhaço Caveira, estão entre as 
mais produzidas por Amanda Cristina, que arrasa 
nas fantasias super criativas e horripilantes. Tão 
perfeitas que dá medo.
Visitem seus perfis no instagram:

ge_vilasboas amandacristina_make.up
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izil-e-ziel-cortinas.negocio.site/
(15) 99764-2336

Site:

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



º

Estamos de volta!!! Na aula de hoje 
aprenderemos a desenhar uma princesa 
"estilo Disney". Vamos pegar os materiais 
para começar a desenhar?
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Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br



Desafios
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Solução do Caça Palavras - Ed. 73

Solução do Desafio 2 - Ed. 73

Solução do Desafio 1 - Ed. 73

1 = 44:44  7 = 4-4:4+4   

2 = 4:4 +4:4  8 = (4+4)x4:4

3 = (4+4+4):4  9 = 4+4+4:4

4 = 4+(4-4):4  10 = (44-4):4

5 = (4x4+4):4  11 = 44:4x4o

6 = (4+4):4+4  12 = (4-4:4)x4

Os valores das moedas são 25 centavos e 10 
centavos. A moeda que não é 25 centavos é a 
moeda de 10 centavos.

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



Caça-Palavras
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Festa Temática, Festa Infantil
Casamentos, Aniversários
Brinquedos Infláveis
Som e Iluminação
Bartender, Buffet

(15) 3249-3172/ (11) 99317-4487 
(11) 99274-1368/ 98876-4040/ 97678-3680

R. dos Mamoeiros, 245 B° Lageadinho - Ibiúna/SP

 Alpaci Eventos




