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09 anos de Mais Ibiúna
Nosso amigo, o tempo. Ele põe tudo no lugar, 
arruma a bagunça que a gente faz. Põe ordem 
na casa. E é preciso, do contrário, detona tudo de 
vez. Alinha a rota. Conselheiro, parece por vezes 
dizer “eu te avisei”. Outra hora, acalma e diz “dê 
tempo ao tempo”.
“Vamo que vamo”, assim fala a minha turminha 
no escritório. Realmente a gente vai procurando 
um jeito de ficar confortável e a maneira mais 
sensata é não ficar esperando que o tempo passe. 
Caminhar junto com ele. Não ficar parado no 
passado, porque ele não existe mais. Não delirar 
com os sonhos, pois o futuro ainda não chegou e 
ser mais pé no chão, porque o hoje é o que temos. 
Por várias vezes comentei que a REVISTA MAIS 
IBIÚNA segue com seu projeto inicial de dar 
ênfase ao esforço dos empresários, comerciantes 
e das pessoas que buscam ser MAIS. Sempre 
apresentando o que a cidade tem a nos oferecer 
e principalmente o que nós temos para oferecer 
a ela. 
Durante 09 anos apoiamos ações sociais, 
patrocinamos eventos, ficamos felizes por 
participar do crescimento de algumas empresas, 
como também ficamos tristes ao ver bons lugares 
fecharem as portas. Talvez tenham sido visionários 
(e foram!), mas não era o tempo certo.
Agora, presenciamos novas franquias instalando-
se na cidade, a rede social sendo uma forte aliada 
na divulgação dos empreendimentos, todo mundo 
com um smartphone na mão, podendo acessar o 
conteúdo que quiser. Não precisa mais esperar, 
basta pesquisar e tem tudo ao seu alcance.
Pois bem, para nós da Revista Mais Ibiúna também 
chegou o momento de mudança, de expandir os 
horizontes. Engajamento, interatividade, são as 
palavras que ditam a tendência na comunicação. 
Eu diria “maior proximidade” com o leitor. Ele 
precisa ser coadjuvante, sentir fazer parte da 
história e se identificar com o que está sendo 
informado, ou ao menos reconhecer que pode 
ser um agente transformador daquilo que não 
o agrada. 
Este ano de 2020, tivemos nosso direito de ir e vir 
tolhido, contudo foi por um bem maior: a VIDA. 
Neste caso, nossa sensatez fez frear o desejo de 
sair e nos manter em casa por um longo período, 
sem aglomerações. Passamos a usar álcool em 
gel, higienizar os objetos, lavar mais as roupas, 
usar máscara. Deixamos de dar abraços e beijos 
e fizemos mais uso da conexão via internet.

Editorial

Distante, mas conectados, passamos a comprar por 
aplicativo, a trabalhar home office, a administrar 
mais o tempo que tínhamos de sobra, já que não 
o gastamos com o ir e vir do caminho, do trânsito. 
Ainda estamos nos adaptando, entretanto, muita 
coisa mudou.
Que em 2021 possamos juntar tudo que 
aprendemos neste tempo de introspecção e aplicar 
ao nosso favor e na ajuda ao próximo. Espero que 
cada um tenha se encontrado, porque, apesar 
de ser difícil conviver consigo mesmo, ao mesmo 
tempo é libertador. 



Do alicerce ao acabamento

A Rede Boom Preço é uma empresa familiar no ramo da construção civil, que 
tem seus princípios firmados no desenvolvimento do município, no respeito aos 
clientes oferecendo do material básico ao acabamento com preços acessíveis 
e atendimento rápido.
A Rede Boom Preço

O empreendedorismo familiar iniciou em 1989 
com uma mercearia. Quase dez anos depois, mais 
precisamente em 1996, os irmãos inauguraram a 
primeira unidade da rede, uma fábrica de blocos, 
começando sua trajetória no setor da construção 
civil.
A bagagem administrativa de três décadas pode 
ser notada nos negócios da empresa. Priorizam 
fornecedores locais para fomentar o comércio 
e fazer girar a economia no município. “Só 
compramos fora o que não encontramos aqui 
em Ibiúna, comenta Charles Guimarães, um dos 
fundadores da Boom Preço.
Como empresa familiar, emprega 60 funcionários 

diretos e exponencializa o sustento de outros lares 
com esta conduta de comercialização local, por 
isso seus fundadores orgulham-se em dizer que 
geram muitos empregos indiretos.
Sempre atentos ao desenvolvimento profissional 
da sua equipe e garantindo a igualdade de 
direitos, estimula a busca de qualificação 
técnica. Desta forma, clientes podem presenciar 
empilhadeiras sendo conduzidas por mulheres. 
Outro investimento da rede é na uniformização 
dos funcionários. Isso facilita a identificação do 
cliente no atendimento.
As três unidades da Rede Boom Preço possuem 
estoque de material básico e sua frota própria 
de caminhões realiza a logística, garantindo e 
otimizando o prazo de entregas das mercadorias.

Capa
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Unidade do centro
Localizada no centro de Ibiúna, logo atrás da Igreja Matriz, é denominada LOJA 1 por ser a principal 
em faturamento, primeira no ranking de vendas da rede.
A mais recente aquisição foi adquirida em 2009. Alguns anos mais tarde as lojas foram renomeadas, 
recebendo a nomenclatura Rede Boom Preço. Esta unidade também possui o maior número de itens 
para acabamento, tendo um amplo showroom.

Unidade Campo Verde
A primeira loja foi inaugurada em 1997 no Campo Verde, bairro onde passaram sua infância e 
aprenderam com o pai pedreiro a gostar deste setor da construção. Agora denominada LOJA 2, fica na 
estrada principal de acesso, bem localizada, ao lado da igreja católica.

Unidade Bunjiro Nakao
A fábrica de blocos foi o primeiro investimento da rede, em 1996. Com a demanda das lojas 1 e 2, 
houve a necessidade de aumentar a produção e a fábrica de blocos mudou-se para a rodovia. A LOJA 
3 é a maior em área da Rede Boom Preço, servindo de almoxarifado de materiais básicos como blocos, 
telhas, areia, pedra, ripas, madeiras, cimento, caixas d’água.
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Beleza vem de dentro

Em homenagem às mulheres empreendedoras criamos esta nova coluna na 
Revista Mais Ibiúna, trazendo as experiências de quem lidera equipe e tem 
sucesso nos negócios. A primeira entrevistada, indicada por enquete, é a 
Dra. Michele Martins Campos, farmacêutica, esteta, terapeuta ortomolecular, 
proprietária da La Bella Estética Avançada e Emagrecimento.
Por que escolheu a área da estética?
Eu acredito que a estética pode mudar a vida 
de uma pessoa. Foi isso que aconteceu comigo, 
quando eu tinha 16 anos. Minha autoestima era 
baixa, eu não estava feliz com o meu corpo, não 
me sentia bem olhando para o espelho e consegui 
a mudança que eu esperava através dessa área. 

Nem preciso dizer que me apaixonei por tudo que 
vivi, né? E foi após perder um emprego aos 24 
anos que me perguntaram: Michele, me diz com 
o que você gostaria de trabalhar? E aí minha ficha 
caiu... 

Quais características são essenciais para 
obter êxito profissional?
Amar o que você faz, empatia pelos seus clientes 
e muita dedicação. 

Qual o seu projeto de vida?
Bem, eu acredito que a minha missão seja 
transformar a vida dos meus pacientes (assim 
como já transformaram a minha uma vez), 
para que eles voltem a ter mais confiança em si 
mesmos, através da estética. E um projeto que 
tenho e que vem a cada dia ganhando mais 
forma é levar a La Bella Estética para outras 
cidades, para transformar o maior número de 
vidas que eu puder. 
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O que é beleza para você?
Apesar do meu trabalho melhorar a beleza 
externa das pessoas, eu acredito que a beleza 
vem de DENTRO: pessoas  que usam palavras e 
ideias para inspirar outras, pessoas leais, puras 
e de bom coração, pessoas que confiam na sua 
capacidade de conquistar tudo o que quiserem, 
além de me inspirar, provam que a beleza é 
muito mais característica nesse conjunto do que 
externamente. 

Qual o seu conselho para o sucesso?
Estudar! A Estética hoje vai muito além de 
massagens e cremes. Com o avanço da tecnologia 
qualquer área, inclusive a minha precisa de 
aprimoramentos. Assim como eu busco a saúde 
do paciente, e a minha visão sobre ele mudou 
demais nesses 11 anos de experiência clínica, 
todas as áreas estão também em constante 
evolução. Então nunca parem de estudar, de 
procurar o melhor para seus clientes e tenham 
como concorrente apenas você. Não se compare, 
nem mesmo na área profissional. Cada um tem 
o seu tempo de aprendizado, de investimento ou 
de crescimento. Seja o melhor que você puder ser. 





AJA, em busca de soluções
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Social

O Estado de São Paulo atualmente move 300 
ações individuais de dano ambiental contra 
cidadãos que habitam a região onde hoje está 
sendo implementado o Parque Estadual do 
Jurupará - PEJU.
Com o andamento das ações por dano ambiental, 
movida contra pessoas simples e com poucos 
recursos para efetuar sua defesa, a maioria 
dos processos individuais correm à revelia e o 
resultado destas ações culminam no pedido de 
reintegração de posse sobre as propriedades de 
Habitantes de cunho TRADICIONAL, bem como 
sobre propriedades de sitiantes que possuem o 
registro de sua propriedade ou posse mansa por 
décadas, posses estas muito anteriores ao estado 
iniciar o processo de criação do parque em 1978.
Ao que parece, o ESTADO vem ignorando o 
direito à propriedade destas pessoas e o direito 
à dignidade humana, pois muitos são pessoas 
idosas e sem recurso para sobreviverem fora de 
suas propriedades, além de outras irregularidades 
que denotam atropelo da lei, como a não 
observância de prazos para a demolição de suas 
propriedades ainda com seus pertences e dentro 
do prazo para recurso.
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A Associação de Moradores e Sitiantes do Jurupará e Adjacências - AJA tem 
sua origem em um movimento socioambiental na região onde hoje está sendo 
implantado o Parque Estadual do Jurupará – PEJU. Em posse de documentos e 
com histórico de todo processo, tendo hoje casas demolidas e sendo acusados 
de invasores, CLAMAM, por justiça e buscam ajuda para terem seus direitos 
garantidos.

O Estado alega que a região se configura como 
Terras devolutas, mas é sabido e amplamente 
verificável, que a região sempre foi habitada 
por posseiros desde o início do século XX, cujo 
próprio Estado já reconhecera suas posses em 
discriminatórias anteriores, havendo ampla 
documentação que comprova a falta de interesse 
do Estado em observar o correto ordenamento 
jurídico e promover a correta ação fundiária para 
a Região.

A Maior injustiça não está só em tirar os moradores de lá, mas sim 
TIRAR sem INDENIZAR, sem reacomodar, pondo literalmente nas ruas, 
idosos, deficientes, crianças, tradicionais com mais de 200 anos, a 
nossa história, história de IBIÚNA

“
”
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Sigam nossas redes sociais:

Em tempo, o Estado não possui registro das terras 
do Parque, portanto não possui de fato domínio 
sobre as áreas que alega haver “invasores”. Além 
disso, o próprio Estado incentivou o desmatamento 
na região para produção de carvão e hoje alega 
que o dano ambiental foi causado pelos atuais 
habitantes em um desvio de função de Estado 
Alarmante.
O movimento AJA Sustentável parte do princípio 
que a preservação do meio ambiente se faz com 
a educação ambiental e a conciliação entre o 
homem e a natureza, assim é necessário que o 
Estado e a sociedade civil forneça alternativas 
sustentáveis e dignidade às pessoas que hoje 
habitam a região onde está sendo implementado 
o PEJU. Este movimento tem tomado corpo, é um 
processo em que estamos tomando consciência de 
nosso papel na preservação e ao mesmo tempo 
estamos chamando a sociedade para um olhar 
mais empático para a situação destes moradores 

e sitiantes, que hoje sofrem um processo de 
reintegração de posse em ações movidas 
pelo governo de dano ambiental, mas temos 
inúmeras provas de traços de tradicionalidade e 
documentação de propriedade ignoradas.
Nossa reivindicação é que o Estado reveja a 
acusação de que somos invasores e que sejam 
paralisadas as 300 ações de dano ambiental 
e reintegrações de posse no PEJU até que um 
processo de revisão fundiária seja feito dentro 
das exigências da lei e que seja elaborada uma 
revisão de plano de manejo do Parque, entre 
outras providências que podemos tratar aqui. 
Por fim queremos ter o direito de contar nossa 
história e ter nossos direitos reconhecidos e tudo 
isso buscando uma conciliação entre o Homem e 
o Meio ambiente da região e para isso estamos 
indo para as redes sociais e buscando apoio da 
sociedade civil organizada”.

ajasustentavel

AJA Sustentável
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Resgate ambiental

Meio Ambiente

A Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 225, 
define que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.
Seguindo o disposto na LEI Nº 9.985-00, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, onde cita a 
conservação da natureza, referindo-se ao manejo 
do uso humano da natureza, compreendendo 
a preservação, a manutenção, a utilização 
sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o 
maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais 
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O loteamento residencial Rest Center Cocais, localizado próximo ao km 84 
da Rodovia Bunjiro Nakao em Ibiúna, sentido Piedade e de acesso à represa 
Itupararanga, iniciou um processo de recuperação ambiental por meio de 
plantio de árvores.

gerações, mantendo seu potencial de satisfazer 
as necessidades e aspirações das gerações 
futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres 
vivos em geral; Ibiúna possui duas unidades de 
conservação: APA (Área de Proteção Ambiental) 
de Itupararanga e Parque Jurupará.
O Rest Center Cocais, às margens da Represa 
Itupararanga, realizou o plantio de mudas de 
árvores nativas e/ou protegidas, preenchendo 
620 m2 do total de 1400m2 destinadas à 
compensação ambiental. “Algumas áreas do 
loteamento tiveram estradas abertas visando 
servirem de aceiro, outras sofreram processo de 
depredação ao longo dos tempos, aliada à cultura 
de fogos da região e ao crescimento urbano. 
Chegou a hora de iniciarmos um processo de 
resgate de nossas reservas de mata”, comenta o 
diretor presidente da Associação dos Moradores 
do Rest Center Cocais.

Palmito juçara, espécie em extinção





Sendo assim, iniciaram com o plantio de 159 
mudas, entre elas jacarandás, ipés (roxo, amarelos, 
rosa, branco), quaresmeiras, grumixamas, pata 
de vaca, araucárias, palmito jussara (espécie em 
extinção) e outras frutíferas que produzem uvaias, 
goiabas, fruta do conde, pitangas, cerejas do Rio 
Grande.
Isso para oferecer melhor qualidade de vida, 
manutenção do ar puro, condições de retorno de 
fauna e educação ambiental. “A ideia é identificar 
as árvores com placas e após as mesmas 
atingirem condições seguras de tamanho, permitir 
trilhas onde os associados possam desfrutar do 
convívio harmonioso junto à natureza, levando 
seus filhos para educação ambiental”.
Em primeiro momento, a área foi cercada com 
acesso proibido visando proteger as mudas 

de potenciais invasores. Em seguida, a área 
receberá uma cobertura com terra preparada 
e compostagem, juntamente com transferência 
de vegetação mais rasteira para auxiliar na 
proteção dos vãos entre as mudas (umidade e 
microorganismos). Serão regadas em períodos 
de falta de chuva até as mudas enraizarem e 
adquirirem uma altura segura. 
Os atuais administradores e conselheiros do Rest 
Center Cocais planejam realizar reflorestamento 
de 20.000m2 nos próximos dois anos, formando 
corredores ecológicos, ou seja, porções de 
ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
unidades de conservação, que possibilitam 
entre elas o fluxo de genes e o movimento da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas.

Reinaldo Geraldo (Diretor Presidente), Orlando Franci Jr (Diretor Vice Presidente), 
Ricardo Torres (Conselheiro Administrativo), Marcelo Spolora (Conselheiro Fiscal).
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Unidas pelo turismo

Nasce uma parceria entre três pilares do trade de turismo em Ibiúna. A 
influenciadora Regiani Góes da Conhecendo Ibiúna, Sakura Ishibuchi Nanni 
da Sakura Viagens com Turismo Receptivo e Edilene Niebuhr da Revista Mais 
Ibiúna.

Turismo

As três damas resolveram juntar forças e ações 
voltadas para o turismo para alavancar o setor 
e promover o que a nossa cidade tem a oferecer. 
Baseadas nas expressões “ninguém faz nada 
sozinho” e “quem não sabe dividir, não recebe 
na multiplicação”, as protagonistas reuniram 
suas experiências ao longo dos últimos anos e 
relacionaram tópicos a serem observados para o 
crescimento turístico. Entre estes, a adequação da 
infraestrutura para receber turistas, salientando 
que para isso são indispensáveis a cooperação e 
o esforço dos empreendedores para fomentar o 
turismo em Ibiúna.
A página da rede social Conhecendo Ibiúna traz 
sempre um relato de suas visitas a lugares que 
poderiam ser explorados por turistas. Criada há 
três anos, Conhecendo Ibiúna faz seus passeios 
nos finais de semana, descrevendo por onde 
passou e como foi sua sensação em “ibiunar” 
por aí. Sempre termina suas postagens com 
#édeibiúna e #orgulho, valorizando suas raízes 
e a cidade. Regiani, acompanhando alunos dos 
cursos de Turismo Rural, realizado pelo Sindicato 
Rural de Ibiúna, conheceu vários talentos e 
tornou-se personalidade ativa e respeitada, 
sendo integrante dos Parceiros do Turismo Rural 
e coadjuvante na organização da Feira da 
Capelinha.
Sakura Viagens completou sete anos de atividade, 
atuando como agente emissiva, comercializando 
pacotes turísticos, participando de vários 
treinamentos em sua área e vivenciando ideias 

que podem ser implantadas, acumulando uma 
bagagem em turismo. Há cinco, recebe turistas 
em Ibiúna, sendo pioneira e única até o momento 
em Turismo Receptivo. Na contramão do discurso 
da maioria, que diz que Ibiúna não tem turismo, 
Sakura traça roteiros de visitas pela cidade, 
incluindo o passeio de catamarã na Represa 
Itupararanga, comercialização exclusiva da sua 
agência.
A Revista Mais Ibiúna, lançada em 2011 pela 
publicitária e jornalista Edilene Niebuhr, tem como 
objetivo divulgar o comércio local, promover 
a arte, a cultura, a expansão do agronegócio, 
as opções de lazer, propagar as ações sociais 
e principalmente propiciar o desenvolvimento 
turístico de Ibiúna, cidade que busca por uma 
identidade, quer mostrar seu potencial e reivindica 
seu valor. Há nove anos faz um trabalho pautado 
no reconhecimento dos empresários, artistas e 
pessoas comuns, empenhados no crescimento 
pessoal e profissional.
No editorial da sua primeira publicação, finaliza 
com a citação que traduz esta união pelo turismo: 
“A Revista Mais Ibiúna convida todos a um passeio. 
Conheça o que a cidade tem a nos oferecer e 
saiba o que vocês, eles e nós temos a oferecer 
para Ibiúna”. Somos mais Ibiúna!
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turismoreceptivoibiuna

conhecendoibiuna





Os impactos do isolamento social no 
desenvolvimento infantil

A pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) impactou significativamente a vida 
de pessoas do mundo inteiro, independentemente de faixa etária, etnia, gênero 
ou posição social. Com o isolamento social, parte das nossas ocupações foram 
modificadas ou suspensas, e muitas das nossas atividades cotidianas passaram 
a ser realizadas de dentro de casa. 
Pensando nisso, foi ao ar, no dia 12 de Outubro,  
o aplicativo “Infância Ocupacional”, desenvolvido 
por Andressa Amaral, Israele Muniz e Taina 
Cabral, estudantes do último período de Terapia 
Ocupacional da Universidade de Sorocaba 
– UNISO. O aplicativo é produto do Projeto 
Infância Ocupacional, também idealizado 
pelo grupo, que mantêm também uma página 
em rede social que busca promover diálogo entre 
profissionais, familiares e cuidadores.
O projeto nasceu da necessidade de orientar pais 
e cuidadores quanto aos cuidados de  crianças 
em tempo de pandemia e isolamento, oferecendo 
suporte aos pais nos estímulos possíveis para 
que mantivessem o progresso de seus filhos e 
soubessem como continuar estimulando-os em 
casa. O projeto foi ampliado ao entender que a 
estimulação se faz necessária a qualquer tempo e 
em qualquer circunstância. 
Os impactos emocionais e sociais foram evidentes 
na vida de grande parcela da população, e com 
as crianças não foi diferente. A começar pelas 
interações sociais, que são  importantes no 
processo de desenvolvimento infantil. É através 
das relações com diferentes ambientes e com 
o outro que a criança constrói seu arsenal de 

experiência e aprendizado . De todas as fases da 
vida, é na infância que ocorrem as aprendizagens 
e evoluções mais significativas no desenvolvimento 
humano. 
Sendo então a infância a fase mais rica em 
possibilidades de aprendizado e desenvolvimento, 
é necessário que seja possível propiciar   ambientes  
e situações que ofereçam a oportunidade 
destas experiências. Da mesma maneira que 
só conseguimos fazer crescer uma planta em 
solo fértil, a criança somente desenvolverá suas 
habilidades motoras, cognitivas e sociais se for 
devidamente estimulada. Uma das maneiras de 
proporcionar estas experiências, é através do 
brincar, sendo este a ocupação primordial das 
crianças, e responsável por muitas conquistas no 
desenvolvimento infantil. 
A Declaração Universal dos Direitos da Criança 
(aprovada em 1959 na Assembleia Geral das 
Nações Unidas), no artigo 7º refere que: “Toda 
criança terá direito a brincar e a divertir-se, 
cabendo à sociedade e às autoridades públicas 
garantir a ela o exercício pleno desse direito” 
(BRASIL, 1990, p. 4).
O brincar é considerado um processo natural, 
que permite à criança desenvolver capacidades 
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de adaptação e interação, as quais poderão ser 
transferidas para diversas situações vivenciadas 
em seu cotidiano (FERLAND, 2006).
Pelo já exposto acima, o ambiente em que a 
criança está inserida impacta diretamente no 
desenvolvimento de competências e habilidades, 
ou seja, a criança que brinca e é estimulada  
possui um repertório maior de experiências.
A prática clínica da Terapia Ocupacional, profissão 
que tem como foco ajudar a fazer ou refazer o 
fazer das pessoas,  utiliza  o brincar como recurso 
no tratamento de crianças com deficiências. 
Esses profissionais  focam nas habilidades 
e potencialidades da criança por meio da 
experiência do brincar, e buscam ambientes livres 
de barreiras sociais, físicas e culturais (ZAGUINI 
et al., 2011).
Crianças com desenvolvimento atípico, ou 
seja, aquelas que possuem alguma deficiência, 
demandam atenção nesta questão, uma vez que 
seu aprendizado e desenvolvimento dependerá 
ainda mais da estimulação.
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 A maior parte das crianças com desenvolvimento 
atípico, são acompanhadas por profissionais de 
saúde, e  durante o isolamento social podem ter 
cessado os tratamentos, além de deixarem de 
frequentar a escola e passaram quase 100% do 
tempo em suas casas. Esta situação acarretou 
inúmeros prejuízos no processo de reabilitação 
destas crianças.
O aplicativo de acesso gratuito,  contém dicas 
de recursos e atividades que  proporcionam 
estímulos ao desenvolvimento infantil, orientações 
posturais e de manuseio, além de dicas de lazer, 
brincadeiras estimulantes, dicas de filmes, livros, 
dicas na rotina, sobre estudos científicos. 

Referências
BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 16 jul.1990.

FERLAND, F. O modelo lúdico: o brincar, a criança com 
deficiência física e a terapia ocupacional. São Paulo: Editora 
Roca, 2006.

ZAGUINI, C. G. S. et al. Avaliação do comportamento lúdico 
da criança com paralisia cerebral e da percepção de seus 
cuidadores. Acta Fisiatrica, São Paulo, v. 18, n.4, p. 187-191, 
2011. http://dx.doi.org/10.5935/0104-7795.20110004.

Para baixar o aplicativo acesse: 
https://app.vc/infancia_ocupacional
Contatos:

(15) 99677-4806 (Tainá Cabral)

(15) 99824-9560 (Andressa Amaral)

(15) 98143-0491 (Israele Muniz)

@infancia_ocupacional

infanciaocupacional@gmail.com
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Regime de bens e sucessão

A Coluna “Conhecendo Seus Direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, 
através da Dra. Simone Ito, esclarece algumas dúvidas recorrentes dos nossos 
leitores referentes a Regimes de Bens e Sucessão do Cônjuge/Companheiro 
(a).
Como são partilhados os bens no regime 
de comunhão parcial de bens em caso 
de divórcio, término da união estável ou 
falecimento?
Somente bens adquiridos onerosamente na 
constância do casamento ou união estável serão 
partilhados igualitariamente nos casos de divórcio 
ou término da união estável, ou seja, metade para 
cada um. 
Havendo morte de um dos cônjuges ou 
companheiros, o sobrevivente não herda bens 
comuns, pois já é meeiro (já possui direito a 
metade dos bens).
Se houver bens particulares (adquiridos antes 
do casamento ou união estável) deixados pelo 
cônjuge ou companheiro falecido, o sobrevivente 
irá concorrer em concurso com os descendentes 
(filhos, netos, bisnetos) do casal. 

Como são partilhados os bens no regime 
de comunhão universal de bens?
Em regra, todos os bens adquiridos antes ou 
depois do casamento serão partilhados na mesma 
proporção, ou seja, metade para cada um. 
Porém, ainda que o regime seja de comunhão 
universal de bens, não serão partilhados os 
seguintes bens: 

- os bens doados ou herdados com a cláusula 
de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu 
lugar;
- os bens gravados de fideicomisso e o direito 
do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a 
condição suspensiva;
- as dívidas anteriores ao casamento, salvo se 
provierem de despesas com seus aprestos, ou 
reverterem em proveito comum;
- as doações antenupciais feitas por um 
dos cônjuges ao outro com a cláusula de 
incomunicabilidade;
- os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos 
de profissão;
- os proventos do trabalho pessoal de cada 
cônjuge;
-nas pensões, meios-soldos, montepios e outras 
rendas semelhantes.
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Assim como ocorre no regime de parcial de 
bens, havendo morte de um dos cônjuges ou 
companheiros, o sobrevivente não herda bens 
comuns, pois já é meeiro (já possui direito a 
metade dos bens).

E se eu casar sob regime de separação 
total ou convencional de bens, em caso 
de divórcio ou morte, os bens serão 
partilhados?
Havendo divórcio, não há divisão (partilha) 
porque não há bens comuns, ou seja, todos são 
particulares. Isso quer dizer que foram adquiridos 
de modo individual, sem a participação de 
nenhum dos cônjuges.   
Entretanto, em casos de morte, o cônjuge 
sobrevivente herdará juntamente com os 
descendentes (filhos, netos, bisnetos) somente se 
houver bens particulares do de cujus (falecido). 

E se eu casar sob regime de separação 
obrigatória ou legal de bens, em caso 
de divórcio ou morte, os bens serão 
partilhados?
Note que no item anterior o regime de separação é 
opcional, por isso é denominado “convencional”, 
ou seja, uma opção das partes se casarem ou não 
sob esse regime. 
Já no regime de separação obrigatória ou legal 
de bens sempre que o casamento for entre 
pessoas maiores de 70 (setenta) anos; ou quando 
as partes que pretendem se casar dependerem 
de suprimento judicial; ou o casamento for 
realizado sem observância as causas suspensivas 
da celebração do casamento, o regime deverá ser 
de separação obrigatória ou legal de bens, não 
podendo ser escolhido outro. 
Quanto à questão da partilha dos bens em caso 
de divórcio, a Súmula 377 do STF determina que 
os bens adquiridos na constância do casamento, 
ainda que sob regime de separação legal de 
bens, comunicam-se, ou seja, serão partilhados. 

Porém, em caso de morte de um dos cônjuges, 
aquele sobrevivente não terá direito à herança dos 
bens comuns, pois já possui meação sobre estes 
bens, conforme Súmula 377 do STF (Supremo 
Tribunal de Justiça). 

E o regime de participação final nos 
aquestos, em caso de divórcio ou morte, os 
bens serão partilhados?
Nos casos de dissolução do casamento/união 
estável, seja por morte ou divórcio, haverá 
meação (partilha) dos bens.
Porém, em casos de morte do cônjuge ou 
companheiro, aquele que sobreviver não terá 
direito à herança, pois já possui meação sobre os 
bens comuns, e se houver bens particulares, irá 
herdar em concurso com os descendentes. 

Fontes: Constituição Federal; Senado Federal; 
Planalto; Código Civil; Código Processo Civil; BBC; 
CNN Brasil; Folha de S. Paulo; Migalhas; AASP; 
Jornal Extra; CNBSP.

Ficou com dúvida? 
Acompanhe nossas redes sociais e se mantenha 
informado das suas obrigações e direitos (P.S. 
invertemos a ordem do “obrigações e direitos” 
propositalmente)

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

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

Ito Advocacia ito_advocacia
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Vamos tricotar?

Sabemos que este ano não foi fácil para ninguém e que o distanciamento 
continua por causa da COVID-19, evitando aglomeração. Mas não devemos 
esquecer que o Natal é o momento de relaxar, de confraternizar, de união, de 
mostrar suas habilidades culinárias e manuais. Afinal, tudo é feito com muito 
carinho para acolher familiares e amigos, mesmo em pequenas reuniões ou 
entre os que já convive. Então vasculhamos a rede social para trazer algumas 
ideias de enfeites superbacanas e criativas.
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Os melhores filmes de Natal
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Klaus (2019)

Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper (Jason 
Schwartzman) é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: 
os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse 
por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva 
(Rashida Jones) e no misterioso carpinteiro Klaus (J.K. Simmons), que vive sozinho 
em sua casa repleta de brinquedos feitos a mão.

Uma Invenção de Natal (2020)

Uma Invenção de Natal acompanha o fabricante de brinquedos Jeronicus Jangle 
(Forest Whitaker) e sua neta Journey (Madalen Mills), que são responsáveis por 
invenções fantástiscas que dão origem a peças excêntricas e magníficas. Quando 
sua mais preciosa criação é roubada por seu aprendiz de confiança, a traição deixa 
Jeronicus improdutivo e recluso, cabendo a sua neta criar uma mágica invenção 
para salvar o Natal.

Amor com Data Marcada (2020)

Em Amor Com Data Marcada, Sloane (Emma Roberts) é uma ácida jovem que gosta 
de sua vida de solteira, acreditando não precisar de namorado. Jackson (Luke 
Bracey) é um solteiro divertido que foge de relacionamentos. Quando a pressão 
de amigos e familiares cresce para que eles encontrem um amor, os dois fazem 
um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando 
novos e indesejados sentimentos começam a surgir entre eles?
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As tradicionais rabanadas de Natal

• 1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses
• 2 xícaras de leite
• 1 lata de leite condensado
• 3 ovos batidos
• 1 pitada de canela
• Canela a gosto
• Açúcar a gosto
• Óleo de girassol para fritar

• O óleo de girassol é excelente pois não deixa 
um gosto forte na rabanada.
• Os portugueses foram os responsáveis por 
trazer a receita de rabanada para o nosso país, 
mas existem outras versões dessa delícia pelo 
mundo, como a french toast (Estados Unidos), o 
pain perdu (França) e o eggy bread (Inglaterra).
• Quer controlar as calorias na ceia de Natal? 
Faça rabanada de forno e evite as frituras sem 
medo, porque as rabanadas ficam deliciosas de 
qualquer maneira, né?!
• Fazer a sua rabanada com leite condensado 
é uma boa forma de deixá-la mais docinha 
e deliciosa, mas preste atenção na hora de 
adicionar o leite condensado ao leite senão pode 
ficar enjoativo.
• Para deixar o processo de fazer rabanada 
fácil, deixe tudo organizado: as fatias cortadas, 
o refratário com leite, o refratário com ovos e o 
óleo. Dessa forma, você consegue se organizar 
na cozinha e não se perder na ordem de preparo!

Corte a baguete em fatias médias. Em um 
refratário, misture o leite de vaca com o leite 
condensado e mergulhe as fatias de pão até 
que elas estejam bem molhadinhas. Em outro 
refratário, bata os ovos e adicione canela. Passe 
as fatias de pão molhadas de leite no ovo batido.
Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em 
papel toalha. Em seguida, passe em um refratário 
com canela e açúcar a gosto. Sirva quente ou 
coloque na geladeira para servir gelada.
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Os Vencedores

Ganhar e vencer tem suas diferenças. Quem ganha nem sempre vence. Há um 
abismo entre estas duas palavras, torna-se vencedor quem adquire asas.

mais ibiúna34

Comportamento

Por definição, no site www.dicionario.com.br, 
GANHAR é um verbo transitivo que significa obter 
lucro, tirar proveito, alcançar vantagem, sucesso, 
numa competição ou debate, conquistar, captar. 
Em outro site, traz a palavra VENCER como 
verbo transitivo, intransitivo e pronominal. Como 
transitivo, tem sua definição: obter vitória sobre, 
triunfar de; dominar; refrear, ser mais forte que; 
exceder; aguentar, resistir. Como intransitivo: sair 
vitorioso. Como pronominal: refrear as próprias 
paixões; terminar o prazo. 
E quando a pessoa deixou-se vencer: dobrou-
se às súplicas ou aos argumentos, entregou-se, 
deixou de lutar. Bem, dá para perceber que a 
palavra VENCER tem sua grandeza. 
Manter-se dentro dos seus princípios, sem se 
submeter às imposições do ganhar a qualquer 
preço, é uma vitória, mesmo que não ganhe. 
Você vence um vício quando ganha a batalha de 
não se entregar aos desejos do consumo, quando 
domina a vontade, quando resiste às tentações. 

Vencer supera o ganhar. É um processo, uma 
continuidade, com término de prazo. Você pode 
ganhar cada dia, mas ainda assim não venceu, 
não se curou, não se modificou, não alcançou seu 
objetivo. Por isso a importância de descansar no 
domingo. É a reflexão da semana e o preparo 
da próxima. Alinhar as ações, reestruturar as 
estratégias. Ou até mesmo apenas dar um tempo 
para adquirir fôlego para continuar e alçar voos.

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho 
mais certo de vencer é tentar mais uma vez”
(Thomas Edison)

“Conformar-se é submeter-se e vencer é 
conformar-se, ser vencido. Por isso toda vitória 
é uma grosseria. Os vencedores perdem sempre 
todas as qualidades de desalento com o presente 
que os levaram à luta que lhes deu a vitória. Ficam 
satisfeitos, e satisfeito só pode estar aquele que 
se conforma, que não tem a mentalidade do 
vencedor. Vence só quem nunca consegue”. 
(Fernando Pessoa)
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Mais de 7mil vagas de emprego em São Roque

Na primeira quinzena de novembro, o Jornal da Economia de São Roque 
comemora a expansão dos negócios na cidade com a vinda de várias empresas, 
os novos investimentos e a previsão de gerar mais de 7 mil vagas de emprego 
no município. 

mais ibiúna38

Cantando a bola do progresso, anuncia a 
expansão do Catarina Outlet, informada no início 
do ano na inauguração do Aeroporto Catarina; 
a vinda da loja Swift, grupo JBS Friboi, que será 
inaugurada na Avenida Brasil; o MC Donald’s na 
Avenida Tiradentes; a Villa XP Investimentos, que 
vai chegar com força total na região do Aeroporto 
Catarina;
Além de gerar emprego e renda, promover o 
desenvolvimento para a cidade, estimular a 
vinda de novas empresas, a XP deve impactar 
fortemente os cofres públicos municipais, recursos 
a serem revertidos em Saúde, Educação, Obras e 
outras benfeitorias para a qualidade de vida da 
população.

Concept art da Villa XP

Outra grande empresa vindo para São Roque é a 
Fulwood Condomínios Logísticos e Industriais, que 
vai investir R$ 200 milhões, num galpão no km 
57 da Rodovia Castello Branco, a ser construído 
numa área de 60 mil metros.
Será construído em 14 meses e neste período 
a Fulwood irá negociar com as empresas que 

poderão se instalar no local, dentre os contatos 
com companhias do setor de e-commerce, 
farmacêuticas, de cosméticos e outras. “Hoje 
atendemos Magazine Luiza, Net Shoes, Mercado 
Livre, Tok Stok, Pet Love, empresas grandes que 
atendemos. Neste espaço poderemos ter até 
6 empresas”, disse Fernando Pasmanik Schilis, 
Comercial da Fulwood, ao JE.

Obra da loja da Swift, na Av. Brasil

McDonald’s será construido na Av.  Tiradentes
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Desafios Saudades

Solução do Caça Palavras - Ed. 74

Sudoku

Desafios

Deitada na grama 
Céu estrelado 
Contava estrelas 
Com meus irmãos 
 
Hoje já velhos 
Com suas famílias 
Com suas histórias 
Com suas dores 
 
Que vida danada 
Vida que grita 
Vida que bate 
Vida que corre 
 
Num desespero 
De logo chegar 
Mas, correr pra que? 
Pra chegar onde? 
 
Que vida danada! 
 
Hoje já velha 
Deitada na grama 
Contando estrelas 
Noite de lua 
 
Luar de prata 
Murmúrio do vento 
Nó de garganta 
Ecos de saudades.

Agueda Altava
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