




164 anos Ibiúna

Editorial

Fase verde, fase amarela, fase laranja, fase 
vermelha, fase roxa, fase preta. Abre comércio, 
fecha comércio, volta às aulas presenciais, 
restringe horário, evite aglomerações, evite 
contato, evite visita, de preferência “fique em 
casa”. Entre tantas oscilações, o que não muda 
neste período é use máscara, álcool em gel, 
higienize as mãos constantemente e o desejo de 
todo mundo: #VACINAJÁ. 
Neste colorido todo, estamos no momento de FASE 
AZUL, de Noiva Azul, fase de comemoração de 
aniversário da cidade e no anseio de que a saúde 
entre nos eixos, de que o turismo aconteça e Ibiúna 
se desenvolva, com seu mote definido, tornando-
se mais atrativa, afinal temos um potencial 
enorme, com várias frentes turísticas a fomentar. 
Somos privilegiados por morar em uma cidade 
onde podemos ficar seguros em casa e por 
isso, Ibiúna teve um crescimento no mercado 
imobiliário, havendo muita procura por chácaras, 
lotes, residências em condomínios. Este quadro 
favorece o comércio local e pode gerar mais 
oportunidade para o turismo doméstico, pois 
os novos habitantes irão querer saber o que a 
cidade tem a oferecer, bem como os lugares 
para visitar. Vão procurar desbravar Ibiúna. 
A Revista Mais Ibiúna acredita no potencial do 
município e busca se unir ao setor para fazer 
acontecer o turismo. Com respeito, saber usufruir 
do que a natureza nos dá de presente: sua beleza.
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Sinônimo de qualidade em Ibiúna

A Facility tem mais de quinze anos de atividade, 
tendo sua trajetória fundamentada na qualidade 
em atendimento aos seus clientes, na transparência 
nos negócios e na agilidade de entrega, seus 
maiores diferenciais competitivos.
Possui uma grande variedade de linha de produtos 
de limpeza, higiene e descartáveis, tendo como 
clientes moradores residenciais, escritórios, 
indústrias, estabelecimentos comerciais e 
pequenos empreendedores tanto da área de 
limpeza, como os autônomos da culinária, 
confeitaria e panificação.

Nesta pandemia da COVID - 19, foi uma das 
principais fornecedoras de álcool etílico 70º, 
comprometendo-se em suprir a demanda 
da população e contribuir com as práticas 
recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde, que estabelece o uso contínuo deste 
produto na desinfecção das mãos e de toda área 
de contato.
A distribuidora acredita no potencial turístico da 
cidade e região, principalmente nas atividades 
de hospedagem, restaurantes e lanchonetes, e 
por isso está ampliando sua gama de produtos 
trazendo mais opções de descartáveis, incluindo 
embalagens.
Economize tempo e faça seu pedido por telefone, 
a Facility leva até você!

“Somos a loja com os 
melhores preços da 
região, pesquise
e comprove”

Há pouco mais de um ano, Ibiúna ganha uma experiente empresa do segmento 
de distribuição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, que está 
redefinindo o conceito de qualidade, atendimento, bom preço e comunicação 
assertiva.

Capa
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Decks

Portas

Janelas

Lambris

Portões

Assoalhos

Telhas em Geral

 
Temos linha completa 

para recuperação, 
tratamento e 
manutenção

Construindo 
Sonhos

Madeiras

WL Madeiras

15 99822.7987 
15 3241.2425 / 3241.5828          
Rodovia Bunjiro Nakao, KM 67,3. Ibiúna/SP

E-mail: vendas@wlportasejanelas.com.br
Site: www.wlportasejanelas.com.br



Vida em movimento

Pamela Silva, a segunda mulher empreendedora indicada por enquete no 
Instagram da Revista Mais Ibiúna. Uma inspiração para manter o equilíbrio, 
fortalecer o corpo e se adaptar ao movimento da vida.

Como foi a transição da dança para o 
Pilates?
Por algum tempo vivi os dois, até conseguir fazer 
com que a dança se tornasse apenas um hobby 
que amo muito e não mais fonte financeira. 
A dança é aquele sonho de menina que me 
possibilitou viagens maravilhosas e vivências 
únicas. Quando comecei a trabalhar com Pilates 
pude ver todo aquele bem estar que conseguia 
levar às outras pessoas através do meu trabalho 
e fiquei maravilhada. Tomei como uma missão 
de vida, levar saúde e bem estar ao próximo 
através do movimento. Então, não tive outra saída 
a não ser me dedicar inteiramente à prática do 
Pilates, estudando, praticando e me atualizando. 
Ultimamente tenho estado muito ligada ao Yoga e 
acredito que muito em breve terei outra transição 
profissional. 

Você se sente mais realizada agora?
Sem dúvida, cada passo que dou, seja no pessoal 
ou profissional, consigo entender as mudanças 
que preciso passar e me sinto realizada por sentir 
essa evolução. Acredito muito que cada pessoa 
está onde deve estar e dentro deste pensamento 
tento dar o meu melhor. Não se trata de sentir-
se realizada pelas conquistas materiais, mas 
como sou e estou hoje em decorrência de todo o 
trabalho desenvolvido até aqui. Como as pessoas 
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Av. Cap. Manoel de
Oliveira Carvalho, 299
(ao lado do posto Ipiranga)

Restaurante Kumamoto



se referem a mim por exemplo: “Sabe a Pamela? 
Qual? A Pamela do Pilates?”, e melhor ainda, 
quando elas têm algo para contar em referência 
ao meu trabalho. Eu tomei o movimento como 
filosofia de vida e minha maior realização é 
quando consigo plantar uma sementinha do 
que acredito dentro de alguém. Pensando em 
todas as pessoas que já foram minhas alunas, 
independente da modalidade que ministrei, só 
tenho uma certeza, estou no caminho certo.

Qual a relação do corpo em movimento 
com o fluir da vida?
A vida é movimento, desde o nascimento até o 
último suspiro de cada ser. Colocando de uma 
maneira poética, os movimentos são formas sutis 
que a vida encontra de se fazer presente. 

O que você considera como equilíbrio: 
saúde, família ou trabalho?
São três pilares essenciais. Para estar inteiro em 
um tem que estar inteiro em todos. Trabalhe 
o necessário, esteja ao lado de quem ama e 
cuide de sua saúde física e mental, porque só 
conseguimos cuidar de alguém se estamos bem, 
afinal de contas se amar é também uma forma de 
se importar com o próximo.
 
Quais as três principais características de 
uma mulher empreendedora?
Poderia listar inúmeras características, mas 
uma mulher que acredita em si mesmo não 
deixa espaço para dúvidas. Estudar, ter foco, 
ser imediatista, planejar e ter disciplina de nada 
adiantam a uma pessoa que não tem fé. Seja 
qual for sua crença, acreditar e sentir que é 
merecedora de todas as bençãos que se busca 
faz toda a diferença. As outras duas características 
sem dúvida são determinação para seguir em 
frente, pois nem todos os dias são de glória, e 
resiliência, saber quando avançar, quando recuar 
ou quando esperar apenas, porque PARAR nunca 
é uma opção. 

Tem algum novo projeto em vista?
Sim e estou ansiosa por esta nova fase. Encerro 
neste mês de fevereiro os meus atendimentos 
presenciais para tornar todo meu trabalho on line, 
pensando em ter mais liberdade de conseguir 
trabalhar de onde estiver e unir também essa 
necessidade a alguns projetos familiares. 
Aproveito para convidá-los a visitar minha 
página do Instagram @y.o.g.a_life e  o meu site 
www.yogalifeon.com através deles poderão me 
acompanhar nessa jornada e por que não fazer 
parte desta caminhada junto comigo.



www.marinachaleibiuna.com.br

day use • playground • piscina
quiosques a beira da represa com churrasqueira

Rua Belenzinho - Barra do Paruru - Ibiúna - SP

11 97496-2585

Restaurante

Bairro Canguera - São Roque/SP
restauranteitacolomy.com.br

(11) 4711-1036
restaurante.itacolomy

Agora com
almoço executivo

todos os dias

Sítio Chibana

RESERVAS 
11 99633.4341

�.�itio�hibana.�o�.b�



Rescisão do contrato de trabalho

A Coluna “Conhecendo Seus Direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, 
através da Dra. Simone Ito, esclarece algumas dúvidas recorrentes dos nossos 
leitores referentes as rescisões do contrato de trabalho, tais como pedido de 
demissão; demissão por justa causa, demissão sem justa causa, acordo de 
demissão.
Nos casos de demissão sem justa causa 
(patrão demitiu o empregado) quais são 
os direitos trabalhistas?
• Saldo de Salário;
• Férias Integrais (se houver) e Férias proporcionais;
• 13º Salário Integral (se houver) e proporcional;
• Aviso Prévio (Poderá ser indenizado ou 
trabalhado);
• Saque do FGTS + Multa de 40%;
• Outras verbas que o Empregado tenha direito, 
tais como horas-extras;
• Indenizações adicionais de acordo com as 
convenções coletivas de trabalho.
Além disso, o empregado terá direito ao seguro-
desemprego se tiver pelo menos 12 (doze) meses 
de registro em carteira nos últimos 18 (dezoito) 
meses imediatamente anteriores à data da 
demissão, quando da primeira solicitação;

Nos casos de demissão por justa causa (por 
culpa do empregado) quais são os direitos 
trabalhistas?
O empregado demitido por justa causa tem 
direito apenas as seguintes verbas:
• Saldo de salários;
• Férias vencidas, com acréscimo de 1/3 
constitucional;
• Salário-família (quando for o caso);
• Horas extras ou pagamento de saldo de banco 
de horas (se houver);
• Depósito do FGTS do mês anterior e/ou do mês 
da rescisão.
NÃO tem direito a:
• Aviso prévio; 
• 13º Salário proporcional;
• Férias proporcionais acrescidas de 1/3 
constitucional;
• Multa de 40% sobre o saldo do FGTS;
• Guias para levantamento saldo do FGTS 
depositado;
• Guias para recebimento das parcelas do seguro-
desemprego.
Como se trata de situação excepcional, ou seja, 
uma punição muito grave ao trabalhador, só 
pode acontecer nos casos previstos em lei. 
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ATENÇÃO: O empregador (patrão) NÃO poderá 
anotar na carteira de trabalho o tipo de demissão 
(se foi com ou sem justa causa) e nem o motivo 
que ensejou a demissão sob pena de responder 
por todos os danos morais e materiais que causar 
ao empregado se houver anotação.

Quais meus direitos se eu pedir demissão?
Quando é o empregado quem escolhe sair da 
empresa, ele terá os seguintes direitos no pedido 
de demissão:
• Salário do mês proporcional;
• 13º salário proporcional;
• Férias vencidas, se houver;
• Férias proporcionais.
O empregado que pede demissão NÃO tem 
direito a:
• Receber a multa de 40% sobre o saldo do FGTS;
• Sacar o saldo do FGTS depositado;
• Não tem direito recebimento das parcelas do 
seguro-desemprego.
OBS: O empregado deve cumprir o aviso prévio 
para o patrão.

Quais os meus direitos se eu fizer um 
acordo de demissão?
Conforme legislação vigente, o contrato de 
trabalho poderá ser extinto, ainda, por acordo 
entre empregado e empregador (patrão), caso 
em que serão devidas as seguintes verbas 
trabalhistas:
• 13° salário proporcional;
• Saldo de salário dos dias trabalhados;
• Férias proporcionais acrescidas do 1/3 
constitucional;
• Férias vencidas acrescidas do 1/3 constitucional, 
se houver;
• Só recebe 50% do aviso prévio;
• Só tem direito a 20% da multa do FGTS;
• Só pode sacar 80% do saldo do FGTS depositado;

OBS: vale ressaltar que o acordo trabalhista para 
a demissão NÃO DÁ DIREITO AO SEGURO-
DESEMPREGO.

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

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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Preguiça é resgatada em Ibiúna

O Núcleo da Floresta Pesquisa e Extensão em Fauna e 
Flora do CRAS - Centro de Reabilitação de Animais Silves-
tres, publicou em janeiro, na sua rede social, o resgate da 
Preguiça (Bradypus variegatus) pela Guarda Civil Muni-
cipal na zona rural. Ela estava fora do seu habitat, poden-
do ser alvo de ataques de animais domésticos como cães 
e gatos, geralmente acabando em graves acidentes e 
muitas vezes sendo fatal para os animais silvestres.

Fisiolife inaugura unidade no Paruru

A clínica de fisioterapia e estúdio de pilates Fisiolife 
inaugura, no começo de fevereiro, sua nova unidade no 
bairro do Paruru em Ibiúna, interior paulista. Bem 
localizada, próxima de vários condomínios, a nova sede, 
comandada pela Dra. Ada Ribeiro e administrada por 
David Antunes Rodrigues, possui três andares com 
inovadores aparelhos para a prática de pilates e salas 
para atendimento com especialistas na área da saúde. A 
equipe é formada por fisioterapeutas e nutricionista, 
oferecendo qualidade para a população do distrito.

CBBS inaugura academia de beisebol

Ibiúna ganha mais um importante projeto para o 
desenvolvimento do beisebol no Brasil. No dia 11/02, a 
Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol inaugurou a 
Academia CBBS – Ibiúna nas dependências do CT 
Yakult, um dos celeiros de novos talentos, atraindo a 
atenção de olheiros de equipes da MLB (Major League 
Baseball). O Secretário Nacional de Esportes de Alto 
Rendimento, Bruno Bezerra de Menezes Souza, 
ex-jogador de seleção olímpico de handbol, esteve na 
cerimônia de inauguração; o presidente da CBBS, Sr. 
Jorge Otsuka; o capitão e representante dos Atletas, Sr. 
Gabriel Gomes e autoridades locais.

Notícias
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CENTER MED. CLÍNICAS
Av. Antonino Dias Bastos, 822 - 2º Andar

Centro - São Roque/SP

11 4210-8001
11 93360-9848

drasimei_nhime
www.drasimeinhime.com.br

Especialização em pediatria geral
atendimento de recém-nascidos até 

adolescentes







UBUNTUrismo

Um antropólogo estava estudando os usos e 
costumes de uma tribo africana quando propôs 
uma atividade às crianças. Colocou um cesto 
cheio de doces nos pés de uma árvore, pediu para 
que se alinhassem e ao sinal do apito, aquela que 
chegasse primeiro ficaria com a cesta e todos os 
doces. As crianças obedeceram. Quando ele deu 
a largada, todos deram as mãos e chegaram 
JUNTAS ao destino, pegaram JUNTAS a cesta e 
dividiram os doces. Ao ver o olhar surpreso do 
antropólogo, uma das crianças disse: “UBUNTU, 
tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas 
as outras iriam ficar triste?!”
Ubuntu é uma ética antiga africana que significa 
SOU QUEM SOU PORQUE SOMOS TODOS 
NÓS. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência 
que ela é afetada quando o mundo é afetado. 
Que ela precisa dos outros para ser ela mesma e 
para crescer. Ninguém é uma ilha. Mesmo sendo 
nós únicos, indivíduos, temos que ter a percepção 
da pluralidade.

Assim pode ser no Turismo, com cada um do 
setor sabendo o que o outro tem a oferecer e 
propagando uns aos outros, formando uma 
aliança em prol do crescimento da área. Unir o 
poder público e privado no mesmo propósito. 
Dimensionar os vários segmentos de turismo 
que temos em Ibiúna a ser explorado e formatar 
roteiros, favorecendo a gastronomia, o lazer, a 
cultura, para que os visitantes voltem aos seus 
lares enriquecidos de conhecimento da nossa 
cidade.
Esta união se faz necessária para obter êxito e 
agilizar os processos na participação de editais 
e inserção de projetos nas entidades ligadas ao 
setor, bem como facilitar a comunicação entre os 
envolvidos. Desta forma, voltar os olhos para nosso 
potencial, relacioná-los e tornar público, dando 
uma direção ao caminho do desenvolvimento. 
“Mais ação, buscar apoio, apresentar projetos 
e soluções”, enfatiza Sakura Ishibuchi Nanni, 
secretária de Cultura e Turismo de Ibiúna.

Ubuntu é uma ideologia africana que foca nas alianças e relacionamento das 
pessoas umas com as outras. É este conceito de união, de autoconhecimento 
e multiplicação, que a nova chapa se apresenta com pretensão de estar à frente 
do Conselho Municipal de Turismo. Visa capacitar Ibiúna para o Turismo, mostrar 
o quanto a cidade é capaz de crescer, com todos ganhando.
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Chapa UBUNTU
Agora em março, haverá a eleição da nova gestão 
do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo que 
estará na direção durante o período 2021- 2022. 
O COMTUR é um órgão local, composto pela 
iniciativa privada e entidades do setor, que tem 
previsto no estatuto, a função de conjugar esforços 
entre o Poder Público e a Sociedade Civil. Possui 
caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das 
atividades turísticas desenvolvidas no município.  
Tem como missão consolidar parcerias 
e proporcionar, através de suas ações, o 
envolvimento e o comprometimento dos mais 
variados setores socioeconômicos do município 
no fomento do turismo.  
A direção do COMTUR é constituída por 
presidente, vice-presidente e secretário executivo. 
Estes membros devem estar comprometidos 
de forma imparcial com o desenvolvimento 
do turismo, transformando cada cidadão em 
um agente da imagem turística e defensor do 
patrimônio cultural e ambiental do município.

A duplicação da Bunjiro Nakao facilitará o acesso 
à cidade e trará novos investidores, mais turistas 
e é o momento propício para desenvolver o 
turismo de Ibiúna. Temos a maior área banhada 
pela Represa Itupararanga, temos mais de 60% 
do território composto por mata atlântica. Ibiúna 
é rica em fauna, flora e recursos naturais. Seus 
mais de noventa bairros possuem riqueza 
cultural a ser explorada, podendo surgir muitos 
roteiros turísticos e valorizando a tradição do 
município. Sua extensão abre possibilidades para 
a diversificação. O desafio é pontuar as opções e 
desenvolvê-las, a ponto de se tornarem produto 
de consumo e geração de renda. 
A chapa UBUNTU estará empenhada em 
promover a colaboração dos envolvidos do setor 
para em conjunto, criarem ações que favoreçam 
o crescimento individual e coletivo, buscando 
contribuir para que todos sejam beneficiados e se 
sintam motivados em participar das reuniões do 
conselho.

Chef de cozinha e proprietária 
da Simples Cosí, afirma aos 
conselheiros do COMTUR, que 
todos fazemos parte de um grupo 

Proprietária da Revista Mais 
Ibiúna, publicitária e jornalista,  
expressa que para o Turismo 
acontecer haverá muito trabalho e

Proprietária da fazenda Cabanha 
Mulekinha, produtora de queijos 
artesanais, faz a ressalva que, sem 
o empenho de todos interessados, 

Alexandra Fatiga
Presidente da chapa UBUNTU

Edilene Niebuhr
Vice-presidente da chapa UBUNTU

Luzita Camargo
Secretária executiva da chapa UBUNTU

e da importância que este seja coeso, unificado 
e proativo na capacitação e desenvolvimento do 
Turismo. 

todos precisam estar envolvidos com o mesmo 
objetivo.

nada acontecerá. “Vamos UNIDOS fazer 
acontecer, como nossa linda cidade merece”, 
complementa.

Fo
to

: 
in

st
ag

ra
m

.c
om

/i
bi

un
a_

tu
ris

m
or

ec
ep

tiv
o

mais ibiúna20









C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

G
A

ST
RO

N
O

M
IA

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



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

SA
ÚD

E

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



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

BE
LE

ZA
 /

 M
O

DA

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



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

C
A

SA
 E

 D
EC

O
RA

Ç
Ã

O

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



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

VE
ÍC

UL
O

S

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

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





Possui CNPJ?

A Ideal Corretora faz o seguro do seu carro, moto
ou caminhão com as melhores condições do mercado.

Consulte-nos e obtenha o melhor Custo X Benefício para
sua família, sua empresa e seus colaboradores.

(11) 98846-4603 idealcorretora.com

Planos de Saúde a partir de 2 vidas!




