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Minha mãe é uma peça

Editorial

Toda mãe com mais de um filho é indagada qual é 
o seu preferido. Poucos sabem que tenho três, um 
rapaz e duas garotas. Respondo com tranquilidade 
que amo os três na mesma intensidade.
De fato, cada filho requer uma atenção maior 
em determinado período, o que faz os outros 
pensarem que “este” é mais benquisto que os 
demais. Todavia, as mães hão de concordar 
comigo que recebe mais cuidado aquele que está 
precisando. 
Amor de mãe é um só. Assim como a proteção 
e o carinho. Mãe quer ver todos bem. Bem forte, 
bem nutrido, bem encaminhado. E não medirá 
esforços para que alcance este objetivo. 
Como a mãe natureza, supre a necessidade 
dos seus filhos, organizando o tempo de cada 
atividade para aproveitar as circunstâncias e as 
estações. Sabe a hora de despertar, de alimentar, 
de trabalhar, de descansar e do que fazer em 
cada momento.
Tem como missão educar e transmitir conceitos que 
formarão seu caráter e personalidade. Ensinando  
responsabilidade, dedicação, comprometimento, 
cordialidade, irmandade, empatia, liderança, 
a importância da continuidade, da prática, da 
finalização e do aprimoramento.
Como uma boa orientadora, desperta o senso 
crítico, fazendo refletir se suas ações foram 
condizentes ou não, sugerindo ao filho uma 
direção a seguir. Observa suas companhias, 
acompanhando de perto sua interação social.
Protetora, muitas vezes quer fazer escolhas pelo 
filho. Sábia, abre mão de tanto cuidado para dar 
espaço e autonomia ao seu pupilo, fazendo-o 
aprender com suas próprias ações, mantendo-se 
por perto, sempre pronta para ajudar.
Para mãe, não importa o tamanho do filho, ela vai 
defendê-lo como se fosse um bebê, independente 
de sua idade. Puxa a orelha quando faz algo 
errado, dá sermão, obriga a comer, manda ir 
tomar banho. E aí de quem se opor às suas ordens. 
Mãe é um ser divino, afinal concebeu uma vida e 
tem total prioridade. Quem já passou vergonha 
com os exageros de sua mãe, chamando a atenção 
na frente de todo mundo? Ou demonstrando todo 
seu amor e carinho e ainda oferecendo colo? É 
mãe tem disso. 
Mas ninguém vive sem ela, literalmente. Ou sem 
alguém que faça o papel de mãe na sua vida, 

para não se sentir “largado no mundo”. E diz aí, 
quantas vezes você recorreu à sua mãe?
Minha mãe é minha conselheira. Já PASSOU por 
muitas na vida e sabe que para tudo tem uma 
solução. Diz que não importa a dificuldade, tenho 
que cuidar da saúde (corpo e mente), ter fé e 
continuar caminhando, sem ficar esperando que 
as coisas caiam do céu. Fala para eu agradecer 
por estar viva, e até pelos “nãos” que recebo.
Ensinou-me que mentir nunca foi um bom 
negócio. E  a entender os ciclos da vida. 
“Apenas aceite minha filha, que tudo tem seu 
tempo, seu começo, meio e fim. CONTINUE. Lá 
na frente você terá sua resposta”.
Toda mãe ora pedindo saúde e proteção, que 
nunca falte o pão de cada dia, que seu caminho 
seja iluminado. Que tenha um teto para o 
acolher, um cobertor para se aquecer, alguém 
que corresponda ao seu amor e acima de tudo 
que o filho SEJA FELIZ!
Minha mãe de 80 anos, acrescenta em suas 
orações: “Senhor, que eu viva por muitos anos 
e que eu não veja filho meu ir antes do que eu”.



Transformando vidas em 90 dias

Como surgiu o método?
A Crio da Mih é uma técnica muito diferente de 
Criolipólise. Na verdade, utilizo o equipamento 
de criolipólise, mas não utilizo as técnicas 
tradicionais. Cheguei a essa técnica após 3 anos 
de experiência clínica, depois de avaliar muitas 
pacientes durante o retorno da Crio tradicional. 
Antigamente a paciente demorava de 2 a 4 
horas para realizar o procedimento todo, e ainda 
precisava voltar toda semana. Hoje demoro cerca 
de 10 a 20 horas em cada paciente. E algo que 
era para ser demorado, chato e incômodo acabou 
virando uma experiência transformadora. Fui 
melhorando as salas de crio, mudando o aroma 
do ambiente, colocando aplicativos para que 
elas pudessem ficar assistindo suas séries e filmes 
favoritos, servindo refeições que demonstram 
todo o amor e carinho que deposito na minha 
profissão. E confesso que muitas vezes até eu me 
espanto com a eficácia do procedimento.

Para quem é indicado e como funciona?
Esta técnica exclusiva foi criada especialmente 
para aquelas pessoas que já tentaram de tudo. 
Nós combinamos uma experiência deliciosa de 
um dia de princesa, com o poder de resfriamento 
da criolipólise aliado às técnicas específicas de 
remodelagem corporal para estimular de forma 
diferente e única cada parte do corpo das nossas 
pacientes, redesenhando seu contorno corporal, 
eliminando gordura e melhorando muito a 
flacidez de pele. Um verdadeiro procedimento de 
lipo sem cortes. 
O procedimento é feito em uma única sessão que 
pode demorar um ou dois dias, mas que permite 
que a cliente viva a sua melhor versão enquanto 
cuida da sua saúde corporal e emocional.

Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 16
Centro – Ibiúna/SP

15 3248-1250          15 99655-3463
www.esteticalabella.com.br

La Bella Estética labellaestetiica

Sem anestesia, sem cortes, sem internação hospitalar, sem os transtornos da 
recuperação pós-cirúrgica... sua silhueta definida e sem gorduras localizadas 
com o método revolucionário desenvolvido pela farmacêutica, esteta e 
terapeuta ortomolecular Dra. Michele Martins Campos, carinhosamente (ou 
estrategicamente) nomeado Crio da Mih.

Capa
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Telefone:        (15) 99806-6567



Mãe da saúde

Ela recentemente recebeu duas homenagens, 
atende até hoje em São Roque e Ibiúna. Realizou 
mais de 5000 partos e deixou em Ibiúna um 
legado que hoje é essencial para a saúde dos 
munícipes. Um bate-papo com Dra. Margarida, 
ginecologista e obstetra, a primeira ibiunense 
formada em medicina.

Gente de quem?
Gente dos Giancoli. Sou Margarida Giancoli 
Reguengo, nasci em 29/10/1942, em plena 
Segunda Guerra Mundial, em casa, que fica 
no antigo Posto Shell, hoje posto Folena, em 
Ibiúna. “Nhá Zabé” foi a parteira que me trouxe 
ao mundo. Meus pais eram Armando e Lázara 
Giancoli e, quando eu tinha aproximadamente 
2 meses de idade, meu pai foi convocado para 
a Guerra e logo partiu para Caçapava, sendo 
forçado a deixar para trás eu e minha mãe (com 
17 anos na época) aos cuidados do meu avô 
Milton. Felizmente o Presidente Getúlio Vargas 
concedeu um indulto que trouxe meu pai de volta. 
Meus pais tiveram mais cinco filhos, todos homens 
(Armando Filho, Paulo, José, João e Marcelo). 
Cresci em Ibiúna, aprendi minhas primeiras 
letras na escola Laurinda Vieira Pinto, com a 
professora Osciles Juni. Terminei o curso primário 
e fui para São Paulo cursar o “ginásio” no Colégio 
Santa Inês, no bairro Bom Retiro. Neste colégio 
também cursei o científico (colegial). Após um ano 
de cursinho (Curso Brigadeiro) entrei na FCMBB 

(Faculdae de Ciências Médicas e Biológicas de 
Botucatu), na sua primeira turma do curso de 
Medicina. Terminei a faculdade em 1968 e colei 
grau em 11/01/1969. Fiz residência médica 
no Hospital Municipal de São Paulo em 1969, 
que preparava médicos para atuar no interior 
do estado. Em 1970 abri consultório e Pronto 
Socorro na Praça da Matriz em Ibiúna, onde atuei 
até 1976. Em 1972, conheci José Reguengo, com 
quem me casei, que veio trabalhar como dentista 
no Sindicato Rural de Ibiúna. Deus me deu 3 filhas 
(Régia, dentista e terapeuta holística, Karina, 
dentista e advogada, Raquel, turismóloga), 1 
filho (Rubens, veterinário) e 7 netos, sendo todos 
homens.

A saúde sempre foi um tema importante. No momento de pandemia do 
coronavírus que estamos passando, ela mais do que nunca virou essencial. 
No mês do Dia das Mães, a Revista Mais Ibiúna entrevista uma médica que 
podemos considerar a Mãe da Saúde em Ibiúna. 

Inauguração do Hospital Municipal

mais ibiúna6
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Da união matrimonial se constituiu uma 
família e com o mesmo amor, um alicerce 
para a saúde de Ibiúna. Conte-nos sobre 
este feito. Como surgiu o sonho de um 
hospital?
Em 1974, casei-me com José Reguengo e 
planejamos juntos a construção de um hospital. 
Com a ajuda de um empréstimo junto à Caixa 
Econômica Federal iniciamos a construção do 
Hospital que levou o nome “RÉGIA”, abreviatura 
de “Reguengo e Giancoli”. O Hospital foi 
inaugurado em outubro de 1975 e, nessa época 
já era nascida nossa primeira filha que também 
recebeu o nome Régia. Administramos o hospital 
onde fui diretora clínica até 1979, quando por 
falta de apoio político, o vendemos para Tikara 
Otomo e nos mudamos para São Roque já com 
3 filhos, onde montei um consultório na Avenida 
Tiradentes. Em 1981 nasceu minha filha caçula. 
Mais uma vez com a ajuda de empréstimo 
bancário, eu e meu marido construímos uma casa 
juntamente com um consultório na Rua Garfield 
Pereira Barretos, onde atuo como ginecologista 
até os dias atuais.

Foram quatro anos sob sua administração 
(1975 a 1979). Quais foram as suas 
principais dificuldades naquela época? E 
como ficou o hospital com a sua saída?
A maior dificuldade sempre foi dinheiro. Naquela 
época não existia nada, nenhum investimento 
na saúde. Quando precisávamos de sangue, 
o padre anunciava na missa. Não havia apoio 
dos governantes, falavam que era mais fácil 
encaminhar para o Hospital das Clínicas em São 
Paulo. Sem apoio ficou difícil e resolvemos ir morar 
em São Roque. O hospital ficou abandonado, foi 
depredado, roubaram até encanamento. Depois 
de um tempo uma equipe de vinte médicos se 
reuniu para atender no hospital e voltou a fechar.

Quando voltou a atender em Ibiúna?
No ano de 2000, eu voltei a atender em posto 
de saúde no Paiol Pequeno em Ibiúna a pedido 
de Fábio Bello. E há dez anos atendo na UBS – 
Unidade Básica de Saúde, do bairro Rosarial.

50 anos de dedicação à saúde. Você se sente 
realizada como pessoa e profissional?
Em abril de 2018 recebi medalha comemorativa 
dos 50 anos de graduação da minha faculdade 
em meio a grande solenidade. Em setembro 
de 2020 recebi uma homenagem do CRM pelo 
exercício digno da medicina por 50 anos. 
Estou com 78 anos e já não faço mais cirurgias, 
somente atuando em ambulatório aqui em São 
Roque e na Prefeitura de Ibiúna. Apesar de minha 
idade, procuro ser útil para minhas pacientes e 
me considero realizada como médica, esposa e 
mãe. Durante todos esses anos em que trabalhei 
em Ibiúna, realizei por volta de 5.000 partos e 
atendimentos de todos os tipos, desde cuidados a 
recém-nascidos até pessoas idosas, acidentados 
e infartados. Sou infinitamente grata ao povo 
ibiunense que sempre me tratou com carinho e 
respeito.

Acesse nosso perfil no Instagram e veja um 
pouco mais da entrevista.

instagram.com/revistamaisibiuna

Único hospital da região na época 
virou destaque em jornal

Fachada atual do Hospital Municipal

Dra. Margarida realizou mais de 5 mil partos

mais ibiúna7



Receita

Ingredientes:

• 80ml de gin

• Polpa de meio maracujá

• Água tônica ou refrigerante de limão

• Alecrim

• Pimenta rosa

Modo de preparo

1. Em um copo alto ou taça, coloque gelo até a 
metade;

2. Adicione a polpa de meio maracujá;

3. Complete com a água tônica ou o refrigerante 
de limão;

4. Misture bem;

5. Tempere com alecrim e pimenta rosa (cuidado 
para não exagerar na quantidade)

(Rende 1 copo - Tempo de Preparo: 5 minutos)

Ingredientes:

• 80ml de gin

• Pitaya

• Água tônica ou energético de frutas vermelhas

• Hibisco

Modo de preparo

1. Em um copo alto ou taça, coloque gelo até a 
metade;

2. Adicione uma fatia de pitaya;

3. Complete com a água tônica ou o energético 
de frutas vermelhas

4. Misture bem;

5. Tempere com o hibisco 

(Rende 1 copo - Tempo de Preparo: 5 minutos)

Drinks para os apaixonados

Drink de Gin com maracujá

Drink de Gin com pitaya

mais ibiúna8





Requisitos para um inventário

Perder um ente querido é um momento difícil e doloroso e, além do desgaste 
emocional, os herdeiros precisam lidar com a parte burocrática que envolve 
a partilha dos bens. É justamente esse caminho, do inventário, que iremos, 
resumidamente, pincelar para vocês, leitores da nossa Revista Mais Ibiúna, 
através da Dra. Simone Ito, do escritório Ito Advocacia. Confiram abaixo. 
Quais são os tipos de inventários que 
existem?
Existem dois tipos de inventário, o judicial e o 
extrajudicial.

Quando o inventário será judicial?
Sempre que os herdeiros discordarem ou se houver 
incapaz (menor de idade ou pessoa incapacitada) 
o inventário será judicial e a decisão proferida por 
um juiz. 

Quando o inventário será extrajudicial?
Já o inventário extrajudicial pode ser realizado 
em qualquer Cartório de Notas nos casos em 
que todos estão em comum acordo, sendo que 
não pode haver herdeiros menores de 18 anos 
ou incapazes e o falecido não pode ter deixado 
testamento válido.

A principal vantagem para quem opta pelo 
inventário extrajudicial é que ele é muito mais 
ágil e célere, ao passo que os inventários, quando 
judiciais, podem levar anos ou até décadas. 

O que acontece se eu não fizer o inventário 
dentro do prazo legal? 
Conforme determina a legislação vigente, o 
inventário deve ser aberto em até 60 (sessenta) 
dias a contar do óbito do autor da herança. 
Caso não seja realizado o inventário, o cônjuge 
do falecido (a) só poderá se casar pelo regime de 
separação total de bens. 
Além disso, os herdeiros não poderão vender, 
alugar, doar, transferir ou realizar qualquer outro 
tipo de negócio com os bens. 

Qual valor da multa do itcmd para quem 
não realizar o inventário em até 60 dias?
A Lei que dispõe sobre o ITCMD menciona que 
quando o inventário não é feito dentro do prazo 
legal, o ITCMD será acrescido de 10% (dez por 
cento) de multa e se ultrapassar 180 dias do 
falecimento do “de cujus” e não for realizada 
abertura do inventário o acréscimo da multa será 
de 20% (vinte por cento). 
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A base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor 
de mercado do bem imóvel ou móvel, inclusive 
título, crédito ou direito, conforme disposto nos 
artigos 9º a 15 da Lei nº 10.705/2000.
O valor de mercado deve ser apurado na data 
da abertura da sucessão (data do óbito) ou do 
contrato de doação.

Preciso contratar advogado para fazer o 
inventário em cartório (extrajudicial)?
Sim, precisa! A lei determina que a participação 
do advogado, como assistente das partes 
(herdeiros), é obrigatória. O tabelião, assim como 
o juiz, é um profissional do direito que presta 
concurso público, e deve agir com imparcialidade 
na orientação jurídica das partes. 

Onde devo realizar o inventário 
extrajudicial? 
O inventário extrajudicial pode ser realizado em 
qualquer cartório de notas do Brasil. 
Exemplo: ainda que o óbito tenha ocorrido em 
Ibiúna/SP e os bens estejam em outra cidade, 
os herdeiros poderão escolher a cidade, em 
qualquer estado, para realizar o inventário, 
independentemente da localidade dos bens ou 
onde tenha ocorrido o óbito. Não se aplicam as 
regras de competência do Código de Processo 
Civil ao inventário extrajudicial.
Vale lembrar, ainda, que as partes podem escolher 
livremente o tabelião de notas de sua confiança.

Posso ser representado por procurador na 
escritura de inventário?
Sim, pode! Caso um dos herdeiros não possa 
comparecer pessoalmente ao cartório para 
assinar a escritura de inventário, ele poderá 
nomear um procurador por meio de procuração 
pública, feita em cartório de notas, com poderes 
específicos para essa finalidade.

O que é e para que serve um inventário 
negativo?
Esse tipo de inventário é utilizado para comprovar 
que o falecido não deixou bens a serem 
partilhados, ou seja, comprova a inexistência de 
bens. 
É necessário caso os herdeiros queiram comprovar 
que o falecido deixou apenas dívidas, ou caso o 
cônjuge sobrevivente queira escolher livremente o 
regime de bens de um novo casamento.

O que é e quando ocorre a sobrepartilha?
Ocorre quando, após o encerramento do 
inventário os herdeiros descobrem que algum 
bem não foi inventariado. Neste caso, é possível 
realizar a sobrepartilha por meio de escritura 

pública. Vale ressaltar que a sobrepartilha pode 
ser feita extrajudicialmente, a qualquer tempo, 
ainda que a partilha anterior tenha sido feita 
judicialmente e ainda que os herdeiros, hoje 
maiores, fossem menores ou incapazes ao tempo 
da partilha anterior.

É possível renunciar à herança?
Se o herdeiro não tiver interesse em receber a 
herança, a renúncia pode ser feita por escritura 
pública.
Agora que você já sabe quais são os tipos de 
inventário, se você é herdeiro, não deixe de 
realizar abertura do seu, podendo escolher a via 
judicial ou extrajudicial, observados os requisitos 
legais. 
Vale ressaltar, por fim, que é sempre vantajoso 
para todos os herdeiros buscar um acordo 
entre si e evitar a judicialização, visto que esse 
procedimento pode ser tornar moroso e, na 
maioria, desvantajoso para os herdeiros. 

Fontes: Constituição Federal; Código de Processo 
Civil; anoregbr; Código Civil; Lei 6.015/73; 
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





Mais solidariedade

A Casa Maria de Nazaré, também conhecida 
como Albergue, é uma instituição localizada na 
Rua Minas Gerais, 160 em Ibiúna/SP. Com a 
colaboração dos voluntários do grupo Amigos 
Solidários, foram retirados mais de 200 quilos de 
produtos doados pela Caisp que foram fornecidos 
pelos cooperados João Maria Milchesky de 
Piedade, da Cooperativa Sul Brasil de São Miguel 
Arcanjo e do produtor José Roberto Fuchiue 
de Piedade. Foram doados diversos produtos, 
principalmente: Cebola, Batata Doce, Beterraba, 
Mandioquinha, e mais outros tipos de legumes 
e frutas; alimentos que auxiliarão mais de 60 
famílias que são beneficiadas pelo Albergue e 
muitas outras que estão enfrentando dificuldades 
neste cenário pandêmico que vivemos no Brasil 
e no mundo. Em Ibiúna, a Caisp junto de outras 
empresas fazem o possível para contribuir e 
incentivar ações solidárias que estão acontecendo 
em nossa cidade e na região. O movimento Mais 
Solidariedade é uma causa filantrópica pela 
qual a Caisp trabalha em parceria com instituições 
e organizações não governamentais,  auxiliando 
famílias que precisam de ajuda, fornecendo 
produtos gentilmente doados pelos produtores 
através da intermediação legal da Cooperativa.
Para os diretores da Cooperativa, Roberto Tadao 
Suzuki e Nelson Akira Kawakami, “o nosso papel 
enquanto cooperativa é cooperar por mais vidas 
felizes, por isso, gostaria de agradecer em nome 
da Caisp, a todos os produtores que mais uma 
vez se juntaram para mais um ato de caridade 
ao próximo”. Se você ou sua empresa quer fazer 
parte deste movimento, junte-se a nós doando o 

que for possível. Neste momento, qualquer ajuda 
será bem-vinda. 
Para saber mais, entre em contato diretamente 
com as instituições abaixo:

No dia 24 de março, a Caisp se mobilizou mais uma vez para ajudar quem 
realmente precisa.

Caisp caispcoop

15 3248.9400

Social
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Pedidos
de cura

Em nome da minha mãe, que a ti foi tão 
devota eu peço a ti São Sebastião, que 
escute nossas súplicas e interceda por nós 
em união ao Senhor. Que assim como há mais 
de 100 anos fizestes, nos guie por um 
caminho de superação, longe do 
sofrimento da doença e da 
perda de mais de 100 amados 
cidadãos. Eu peço a cura, assim 
como você a concedeu a minha 
mãe ainda criança e a fez pelos 
60 anos seguintes que ela o 
olhasse com tamanha admiração e 
fé, concedendo a toda família, que eu 
aqui represento, a benção da fé e da 
devoção. Olhai por nós, São Sebastião. 

Maria Machado

Meu grande amigo São Sebastião, intercessor 
do povo Ibiunense, cuida de nós. Que como 
há cem anos, nos livre da peste, da fome e 
da guerra. Continue abraçando Ibiúna e 
acima de tudo, as famílias que perderam 
pessoas queridas. Que elas, lá do céu, 
festejem mais um mês de maio. 
Quanto a nós, nos dê força e 
saúde para manter nossa 
lavoura, a mesa farta e a paz 
na família. Fica conosco São 
Sebastião e afasta mais essa 
praga de Ibiúna e do mundo. 
Amém. 

Daniela Ferreira

Glorioso mártir, interceda por todos nós nesta pandemia. 
Que não sejamos acometidos por esta doença, que está 
tirando nossa paz, nossa saúde e levando muitas 
pessoas queridas. Mais uma vez peço sua proteção. 
Conforte o coração de quem teve que se despedir de 
parentes e amigos. Fortaleça nossa fé para que n ã o 
percamos a esperança de que tudo isso se 
acabe logo e possamos voltar a viver 
com tranquilidade. Amém. 

Lucimar Chaves

Venho humildemente pedir 
para São Sebastião 
interceder por todos nós, 
nesse tempo que estamos 
vivendo, com tantas perdas e 
tristezas em nossa volta. Tem 
momentos que parece que 
vou me perder nos 
pensamentos e medo por 
causa desse vírus, que está 
tirando a minha paz e até 
mesmo, muitas vezes, o meu 
sorriso. Então, peço a Cura do 
Corpo e da Alma para todos 
nós, e a sua proteção nosso 
Glorioso Mártir... Livra-nos 
dessa pandemia, dessa 
peste. Essa é a Cura que eu 
desejo para todos. E creio na 
tua intercessão. Grata 
pela Vida! 

Flávia Ferracini

Que São Sebastião nos proteja como já 
protegeu 100 anos atrás. Mais uma vez 
pedimos sua intercessão para o fim dessa 

pandemia, saúde para todos nós e 
prosperidade para nossa cidade.

Suzely Soares

São Sebastião glorioso mártir, nosso Santo 
protetor, protetor de Ibiúna, eu peço a sua 
intercessão junto a Jesus pedindo a proteção de 
nossas famílias, nossos amigos e do mundo inteiro 
nos livrando desta terrível pandemia. Que Jesus abençoe 
nossa cidade e nosso prefeito para que tenhamos um 
futuro próspero. Amém!

Sakura I. Nanni

Eu, muito devoto a ti São Sebastião, 
venho pedir em oração, junto a Deus 
todo poderoso, a intercessão de vós a 
essa peste que vem assolando o mundo 
inteiro. Livrai-nos Deus e São Sebastião, desse 
vírus para voltarmos em romaria à capela do 
sertão, agradecendo e pagando nossas 
promessas!

Vando Santos

São Sebastião, rogo a ti que interceda a Deus por nós. Cura os doentes que foram infectados 
pelo vírus e o afaste de nossa cidade e região. Que nossa saúde não seja afetada 
nem a fé abalada. Cura o nosso interior e fortaleça a nossa fé para que possamos 
prosseguir nessa vida, fazendo apenas o que agrade a Deus, o nosso Pai 
Criador.

Flávio Rodrigues



Pedidos
de cura
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Conheça a história da APAE - Ibiúna/SP

A APAE foi fundada em 22 de abril de 2019 por 
iniciativa de um pequeno número de pais de 
pessoas com deficiência intelectual e múltipla de 
nossa cidade. É norteada pela Política Nacional 
de Assistência Social, promovendo ações de 
caráter preventivo e protetivo, no intuito de 
fortalecer suas dimensões identitárias, culturais, de 
pertencimento, de autonomia e cidadania, alçando 
patamares de participação e protagonismo desta 
população, favorecendo a melhoria da qualidade 
de vida e minimizando a sobrecarga e limitações 
dos envolvidos, identificando os entraves à 
convivência e as situações violadoras na família 
e comunidade. Visamos possibilitar condições 
para o desenvolvimento de seu potencial 
proporcionando sua inclusão, participação e 
realização pessoal na sociedade. Atualmente 
acolhemos e atendemos 26 pessoas com 
deficiência intelectual e múltiplas e suas famílias, 
inserindo-os nos programas, oficinas, projetos e 
reabilitação corroborando para tanto na inserção 
social. Esses atendimentos se intensificam em sua 
maioria na área de Assistência Social.  Sua sede 
está locada à Rua Benjamin Constant, 245. Os 
atendimentos no momento devido a pandemia 
estão sendo realizados na sede da instituição de 
terça-feira e quinta-feira das 09:00 às 16:00 h.

Temos aqui em Ibiúna diversas empresas 
interessadas no desenvolvimento da sociedade 
através do engajamento em um projeto social 
para a melhoria da vida de pessoas com 
deficiência intelectual e autismo, e que ao mesmo 
tempo possam se beneficiar com imediato retorno 
de imagem, pois se trata de um processo contínuo 
de parceria com a comunidade e de melhoria 
na sua relação com clientes e sociedade, como 
empresa socialmente responsável, ganhando 
com isso retorno de imagem e visibilidade social.

Marcos Dias de Figueiredo
Presidente/Voluntário

Nossa sede hoje se encontra na 
Rua Benjamin Constant, 245 - Ibiúna/SP

(15) 3248-2444      (15) 996713142
ibiunaapae@gmail.com

APAE Ibiúna apaeibiuna

A APAE Ibiúna, é uma organização da sociedade civil que atua na defesa e 
garantia de direitos da pessoa com deficiência, sendo esta sem fins lucrativos. 
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
(15) 99806-6567
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Desafios Você sabia?

Solução do Caça Palavras - Ed. 75 Solução do Caça Palavras - Ed. 76

Desafio 1 - Pensamento Lógico

Desafio 2 - Pensamento Espacial

Por que o Bairro Lavapés tem esse nome?Colaboração: Erileide M. S. S. Antunes

O bairro Lavapés, ou descida do Lavapés, ficou 
assim conhecido porque as pessoas que vinham 
a pé dos bairros, principalmente em dias de festa, 
amarravam os cordões dos sapatos e colocavam 
nos ombros, ou traziam as botinas embaixo dos 
braços, calças arregaçadas, vestidos amarrados na 
altura dos joelhos, para evitar se sujarem de barro 
em época chuvosas ou de poeira em tempos secos. 
Quase na chegada ao centro, havia uma bica de 
um riacho, onde lavavam os pés, colocavam os 
calçados e entravam na cidade limpos e vitoriosos.

Fonte: Historiador José Gomes Linense, o contador 
de histórias

www.ibiuna.com.br

Seguindo a lógica, qual é a peça que está faltando?

Reorganize os círculos em três fileiras de modo a 
ficar quatro círculos em cada fileira.

Desafios



Colaboração: J. E. Sobral

SÃO SEBASTIÃO

São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em 
Cristo Jesus. O império romano era governado por Maximiano e não sabia que Sebastião era 
cristão e sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levava ajuda aos 
que estavam doentes e aos que precisavam. Ele teria se alistado no exército romano já com a 
intenção de dar força ao coração dos cristãos, enfraquecidos diante das torturas. Maximiano 
mandou que ele fosse morto para servir de exemplo. Assim, os arqueiros receberam ordens para 
matarem-no a flechadas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste no estádio de Palatino e 
lançaram suas flechas sobre ele... (wikipedia.org)
Oração: “... glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra; 
defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e 
para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja.”
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