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Viver do turismo

Editorial

Por muitos anos eu ouvi “não vou divulgar na 
cidade porque meu público é de fora”. Hoje eu 
ouço, com muita satisfação e orgulho, “quero 
formatar algo para oferecer aos moradores de 
Ibiúna, com um valor diferenciado e ter este público 
assíduo, de forma que sejam multiplicadores nas 
redes sociais e resulte em um aumento do turismo 
doméstico”. Olha quanta mudança!!!
A origem e significado da palavra turismo, deriva 
de tour, oriundo do latim tornare e do grego 
tornus, tendo como significado giro ou círculo. 
Daí saiu o termo turista, aquele que realiza o 
turismo, ato de partir e posteriormente regressar 
ao ponto inicial.
Segundo a Sociedade das Nações, em 1937, 
determina um critério estatístico para definir a 
categoria de turista: “Toda a pessoa que viaja 
durante 24 horas ou mais por qualquer outro país 
distinto da sua residência habitual” (Fuster, 1974, 
p. 17).
Já a definição mais utilizada e aceita nos dias 
de hoje é o da OMT – Organização Mundial 
do Turismo (2001): “O turismo compreende as 
atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu 
entorno habitual, por um período consecutivo 
inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios 
ou outras”.
Parceira de longas datas, a secretária de turismo 
de Ibiúna, quando me convida para “turistar” 
na cidade, posso ir preparada para viver uma 
aventura e esquecer o caminho de volta para a 
casa. Praticamente o dia inteiro de “rolê” pelos 
cantos da nossa terra, desbravando novos trajetos 
e ficando deslumbrada com lindas paisagens. 
Para quem gosta de fotografia como eu, é um 
prazer em tanto. 
Falando em fotografia, acabaram as inscrições 
para o 2º Concurso de Fotografia da Revista 
Mais Ibiúna. O concurso tem por objetivo 
despertar o prazer pelo registro da imagem 
e o amor por Ibiúna, sendo um dos itens do 
regulamento a obrigatoriedade de ser fotos tiradas 
no município. 
Pela primeira vez, as pessoas irão escolher os cinco 
finalistas através das curtidas nas fotos na página 
do Instagram @concurso.maisibiuna.
É nas redes sociais, praticamente de forma 
instantânea, que tudo é divulgado. Recebemos 
uma avalanche de notícias todos os dias, muitas 

com teor pessoal, comunicando a experiência 
vivida e as curtidas nas postagens viraram 
parâmetro para diagnosticar qualidade.
Com isso, os criadores de conteúdo (influencers) 
passaram a ser procurados para aumentar o 
engajamento das publicações, surgindo uma nova 
profissão de publicidade e marketing.
Onde eu quero chegar com todo este blá, blá, blá? 
Que para ter êxito no Turismo é preciso encantar 
no digital para atrair no real. Saber o que o turista 
procura e o que o empreendimento tem a oferecer. 
Com produto e público definidos, criar cantinhos 
bem elaborados, um conceito diferenciado no 
local, investir em decoração, paisagismo, placas 
de sinalização, atividades recreativas, espaço kids, 
pet friendly, ... Gerar atrativos instagramáveis (sim, 
mais uma palavra da modernidade), que auxiliam 
na publicidade espontânea.
Ser estratégico na comunicação traz maior 
resultado. As postagens nas redes sociais devem 
estar em consonância com a proposta do 
estabelecimento, com o que ele quer passar de 
informação, como conversar com o público, qual 
linguagem usar e como tirar a foto que comunique 
tudo isso.
Bem, nossa Noiva Azul atingiu a maioridade. Faz 
vinte e um anos que é Estância Turística. E está 
na hora de ser independente. Esperamos que o 
Turismo seja sua fonte de renda e que gere muitos 
empregos. Que venha nosso PORTAL



Inaugurou em Ibiúna,  Aliança – Transporte de Água,  localizada na Rodovia Bunjiro Nakao  km 68, que 
trabalha com o fornecimento de água para piscinas, obras, residências, indústrias, hotéis, pousadas, 
condomínios e outros.
A  empresa tem uma frota de caminhões  pipa de 10 e 15 mil litros (pintura epóxi), carro utilitário para 
orçamentos e pós vendas.

Que semente estamos plantando?
Reflexão:
Parábola do semeador, contada por Jesus 
Cristo.
Um semeador saiu para semear suas 
sementes,  parte das sementes caíram no 
caminho as aves do céu comeram,  outras 
foram pisadas e não nasceram; outra parte 
das sementes  caíram no meio de pedras, 
onde não havia muita terra, logo nasceu e 
morreu, pois não tinha raiz profunda; outra 
parte caiu no meio de espinhos nasceu e 
morreu, os espinhos sufocaram; finalmente 
as sementes que foram plantadas em terra 
boa nasceram, cresceram e produziu frutos, 
uma trinta, outra sessenta e outra cem.
“Quem tem ouvido para ouvir ouça!”

Leia na Bíblia: Matheus cap. 13 v. 1 a 9.

Economize Água – Água é vida!

Em tempos de falta de água (estiagem), a solução rápida para resolver essa situação é a contratação de 
empresa de transporte de água  com caminhão pipa. 

Rod. Bunjiro Nakao, km 68 – Ibiúna/SP

transporte.de.agua.alianca

A porta que Deus abre, ninguém fecha!

Capa
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AGUARDE

BLACK FRIDAY

A perfumaria mais completa da cidade

Rua Pinduca Soares, 112 (em frente ao Fórum) - Ibiúna/SP

@essenciade_maria 15 3248-2619 15 99645-3769

Melhor preço e atendimento! DISK ENTREGA



Livres entre nós

Aqui em Ibiúna, por ser boa parte de reserva 
ecológica, podemos nos deparar com 
alguns animais e aves não tão comuns na 
civilização. Apenas setenta quilômetros da 
grande metrópole paulista, as pessoas 
podem até tirar foto com eles.
Sagui, teiú, jacu, maritacas, sabiás, 
andorinhas, pica-paus, são mais comuns de 
encontrar em qualquer lugar do município. E 
anta, bugio, cobras, gambás, bicho 
preguiça e onça?
No Parque Ecológico de Itupararanga, a 
arara canindé de nome Blue é a atração. Ela 
fica livre, solta pelas árvores e atende ao 
chamado do Gil, seu protetor, vindo ao seu 
encontro. As pessoas que visitam o parque 
ficam maravilhadas com a sua presença e 
posam com o Blue, que até tem página na 
rede social: Canal do Blue.
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Já no Parque Estadual do Jurupará o visitante precisa 
ter sorte, ou não, para dar de encontro com uma onça. A 
reserva nativa de mata atlântica possui uma grande 
variedade de fauna e flora, sendo protegida pela 
Fundação Florestal e pelas tradicionais famílias 
moradoras. Contudo, recentemente um felino foi visto na 
árvore de uma chácara à beira da represa Itupararanga. O 
que acontece com vários outros animais que saem da 
mata e se aproximam das casas, ficando sujeitos aos 
ataques dos cães domésticos. Este bicho preguiça ao 
lado foi salvo por moradores, sendo resgatado pela 
Guarda Municipal de Ibiúna e Núcleo da Floresta (São 
Roque) e devolvido ao seu habitat.

Parque Estadual do Jurupará Parque Estadual do Jurupará o visitante precisa o visitante precisa 
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No Sítio Chibana, os animais exóticos ficam 
separados dos visitantes por uma cerca baixa de 
eucalipto, apenas para delimitar o espaço. A 
proximidade com os pôneis, alpaca e outras 
espécies encantam principalmente as crianças. 
Araras, tucanos, faisão, entre outras aves, 
ouriços, twister, cervos também podem ser vistos 
no parque. Todos têm nome próprio: Belinha, 
Jean Pierre, Renê, Rosa, Espeto, Papito. Damares 
adora folha de goiabeira, é a Bicho Pau 
Australiano, parece um escorpião. Mas nada se 
compara ao momento do contato de pele com as 
cobras. Mansas, Pink, Sucrilhos e Nery, são da 
espécie “corn snake” ou cobra-do-milho, 
originárias dos Estados Unidos. São 
apresentadas ao público pelos monitores, para 
aquele click emocionante, coisa de cinema.aquele click emocionante, coisa de cinema.aquele click emocionante, coisa de cinema.

Agora quem quer ver gado, ganso, pato, galo, galinha, vai 
na Cabanha Mulekinha, apenas treze quilômetros do 
centro de Ibiúna. Lá, as pessoas podem acompanhar a 
ordenha, tirar foto de tudo, vivenciando a rotina da vida no 
campo. De quebra, adquirir os queijos artesanais 
produzidos no local: trufados de doce de leite, nutella, ou 
goiabada, meia cura, meia cura temperado, fresco, fresco 
temperado, queijo cabacinha, mozarela, montanha 
defumado, padrão. Tudo num clima de fazenda, com 
venda de leite fresquíssimo, direto da vaca leiteira da raça 
Jersey. E das parreiras, são produzidos os vinhos.  



As rotas cicloturísticas
O ciclismo cresceu principalmente no período da pandemia. Um esporte individual, realizado ao ar livre e 
sem aglomeração. Estas características têm sido alguns dos fatores que fizeram aumentar o número de 
adeptos em todo o mundo. Em Ibiúna, grupos de ciclistas desbravam a cidade, descobrindo novos 
caminhos e convidando amigos para esta aventura, surgindo o CICLOTURISMO.

Recentemente foi aprovada pela Camâra Municipal, 
através da Lei Municipal nº 2444 de 17 de setembro 
de 2021, a Lei do Cicloturismo com sete rotas para 
fomentar o turismo na cidade, estimular e incentivar 
a implantação de ações que tragam melhorias e 
possibilitem o desenvolvimento integrado ao 
respeito e preservação do meio ambiente.
As rotas foram elaboradas pelo grupo de ciclistas 
Ibiúna Mountain Bike, sob coordenação de 
Waldemar Nieri e Elias F. Alves, apresentando o 
trajeto, os dados técnicos de quilometragem, 
altimetria, tempo estimado e dificuldade do pedalo. 
No projeto das rotas, há a identificação dos espaços 
do trade de turismo como apoio, bem como os 
pontos turísticos no percurso e as suas 
características atrativas que motivam o passeio.
Viabilizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo e 
inseridas no Mapa Turístico de Ibiúna Online, as rotas 
cicloturísticas são um marco para criação de outras 
rotas e a apresentação dos equipamentos do 
turismo, resgatando a cultura e a tradição, que 
atrairão a visita aos locais.
O aumento do cicloturismo trará diversificação da 
economia regional e incremento do mercado com a 
criação de micro e pequenos negócios, pois o 
turismo gera efeitos multiplicadores espontâneos 
como geração de empregos e demanda pela 
qualificação profissional; conservação do 
patrimônio histórico e da biodiversidade; a 
consciência da população local e dos turistas sobre 
a necessidade de proteção do meio ambiente.

Ibiúna apresenta as rotas cicloturísticas 
No dia 25/08, Ibiúna participa de reunião do Conisud 
- RT Mananciais Aventura Arte e Negócios, tendo 
como pauta o Cicloturismo. 
A secretária de Cultura e Turismo, Sakura Ishibuchi 
Nanni apresentou as sete rotas cicloturísticas, 
criadas com o auxílio do ciclista Waldemar Nieri da 
equipe Ibiúna Mountain Bike, ilustradas no Mapas 
Turísticos Online de Marcelo Bini, "As rotas estão 
prontinhas. Agora é fomentar, sinalizar, dar 
visibilidade, fazer acontecer”, comenta Sakura.

O grupo de RT (Rotas Turísticas), é formado por 
nove cidades da região, na qual Ibiúna foi convidada 
através do Sr. Bini, para participar do inventário dos 
potenciais turísticos entregue para a Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo. 

Turismo

mais ibiúna8



Um novo conceito em clínica integra as especialidades e propõe transpor a qualidade em serviços às suas 
instalações, causando impacto no tratamento do cliente ao entrar no estabelecimento. Promover o 
bem-estar do paciente, este é o objetivo da Lumus.

Inaugurada em junho, a Lumus Clínica Integrada, 
planejou cada detalhe dos ambientes, utilizando de 
materiais decorativos que refletem luz, brilho e 
imagem, trabalham a autoestima e atraem os 
pacientes que procuram por reeducação alimentar 
voltada ao emagrecimento, estética, prevenção e/ou 
tratamento de patologias, pré e pós operatórios, 
hipertrofia muscular e performance.
No campo da psicologia, a luz natural convida os 
pacientes a relaxar, a introspecção, deixando-os mais 
receptivos para uma experiência em psicoterapia, 
avaliação e reabilitação neuropsicológica, terapia de 
casal, para descobrir e superar as dificuldades de 
aprendizagem. 
No consultório de fonoaudiologia, a especialista 
utiliza de equipamento de alta tecnologia na terapia 
de processamento auditivo, auxiliando na 
comunicação (fala e linguagem), voz e motricidade 
orofacial, identificando os causadores de 
dificuldades de aprendizagem. 
A equipe é formada pela nutricionista Dra. Renata do 
Amaral, pela fonoaudióloga Dra. Samara de Oliveira e 
pela psicóloga e neuropsicóloga Dra. Gabriela 
Machado. Em breve a clínica agregará mais uma 
especialidade e contará com estética corporal e 
facial.
Clarear a mente, fazendo-a encontrar o caminho para 
a saúde mental, para uma alimentação saudável e 
para a facilidade em se comunicar, são as 
inspirações das profissionais ao convite: 

“Seja você mesmo, seja autocuidado, seja amor, 
seja Lumus”.

#SejaLumus

Rua Raimundo Santiago, 509
Centro - Ibiúna/SP

15 99175-6018lumusclinicaintegrada Lumus Clínica Integrada

Saúde
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Guarda, alienação e divórcio

A Coluna “Seus direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, através da 
Dra. Simone Ito, esclarece algumas curiosidades dos nossos leitores. 
As dúvidas abaixo elencadas são algumas das perguntas que recebemos 
frequentemente em nossas redes sociais e nos nossos escritórios e, justamente 
por isso, resolvemos abordá-las, novamente. Confira abaixo algumas delas. 

Tenho guarda compartilhada, mas ainda 
assim tenho que pagar pensão? 
R: Como já explicamos em edições anteriores, 
a obrigação de pagar pensão alimentícia não 
cessa ou se suspende com a fixação da guarda 
compartilhada. O que muda, na verdade, em 
alguns casos, é a forma como o pagamento é 
feito, ou seja, em algumas situações a obrigação 
alimentar permanece fixada em percentual e, 
em outras, as despesas com a criança é dividida 
de acordo com as possibilidades econômicas de 
cada um, proporcionalmente, arcando, muitas 
vezes, cada um com os custos quando o menor 
estiver sob seus cuidados, devendo ser analisada 
cada situação individualmente.

O que pode ser caracterizado como 
alienação parental?
R: As situações que podem caracterizar a prática 
de alienação parental são diversas, e podem ser 
praticadas por qualquer um que detenha o poder 
familiar ou alguma influência direta/indireta com 
o menor. 
A nossa legislação vigente trouxe algumas 
dessas situações de modo exemplificativo, são 
elas: “realizar campanha de desqualificação 
da conduta do genitor/genitora no exercício da 
paternidade ou maternidade; dificultar o exercício 
da autoridade parental; dificultar contato de 

criança ou adolescente com genitor; dificultar o 
exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar; omitir deliberadamente ao genitor 
informações pessoais relevantes sobre a criança 
ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço; apresentar falsa denúncia 
contra genitor, contra familiares deste ou contra 
avós, para obstar ou dificultar a convivência deles 
com a criança ou adolescente; mudar o domicílio 
para local distante, sem justificativa, visando 
dificultar a convivência da criança ou adolescente 
com o outro genitor, com familiares deste ou com 
avós”, além dos atos declarados pelo juiz ou 
constatados por perícia, praticados diretamente 
ou com auxílio de terceiros.
Vale frisar, novamente, que aquele que comete 
ato de alienação parental pode não só perder a 
guarda do menor, como também ser impedido ou 
restrito seu direito de visitas, se comprovado que 
seu comportamento afeta o bem-estar físico ou 
psicológico da criança. 

Se eu não concordar com a fixação da 
guarda compartilhada ainda assim ela 
poderá ser fixada?
R: Ainda que não haja consenso entre os genitores 
(pais) acerca da guarda compartilhada, ela 
poderá ser fixada, ressalvadas as exceções legais. 
Isso ocorre porque, a lei determina que, 
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Sítio Chibana

Venda de ingressos
antecipados pelo site
..ssiittiioocchhiibbaannaa..ccoomm..bbrr

- café da manhã colonial;
- almoço caseiro;
- parque com animais exóticos, 
trilha, piscina, redário
e atividades com monitores.

CO
le
ção

a camiseta

9 estampas com frases
do dicionário ibiunês

para você
que ama
ibiúna

ideal

Encomende a sua!

15 99806-6567

confira nosso
catálogo

Estrada Tancredo Neves, km 8,5 - Ibiúna/SP

Hipismo e Adestramento

hipicaibiuna

11 97253-3813

aula experimental
a partir de R$ 20PROMOÇÃO

• Café da manhã aos sábados e domingos
• Feijoada aos sábados

• Massa artesanal aos domingos
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se não houver acordo entre os pais quanto a 
guarda do filho e se ambos estiverem aptos para 
exercer o poder familiar será aplicada a guarda 
compartilhada, salvo se um dos genitores declarar 
que não deseja a guarda do menor.

Quem deve pagar pensão alimentícia? 
R: Uma dúvida muito comum ocorre quando o 
assunto é a obrigação em relação a pensão 
alimentícia, pois, geralmente as pessoas pensam 
que somente os pais têm obrigação de pagar 
alimentos. Porém, a obrigação é recíproca. Isso 
quer dizer que, tanto os parentes, os cônjuges 
ou companheiros podem pedir uns aos outros os 
alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive 
para atender às necessidades de sua educação. 
Logo, é possível exigir pensão alimentícia dos pais, 
avós, bisavós, filhos, irmãos, reciprocamente. 
A título de exemplo, podemos citar que os pais 
podem exigir que os filhos lhe paguem uma 
pensão alimentícia, pois nossa legislação assim 
o permite. 

É verdade que a obrigação de pagar 
alimentos é sempre de 30% do salário 
líquido? 
R: Nossa legislação não fixa percentual a ser 
pago referente a pensão alimentícia. Não 
obstante não exista um percentual previsto em lei, 
a maioria dos juízos, entretanto, tem consolidado 
o entendimento de aplicação do percentual de 
30% dos rendimentos para as ações de alimentos 
consideradas “padrão”, isto é, nos casos em 
que há apenas um filho e a possibilidade verso 
necessidade das partes também obedece a um 
padrão médio. Desse modo, é pouco provável 
que a aplicação judicial da pensão alimentícia 
estipule um valor superior a este.
Entretanto, vale ressaltar que deverá ser 
observado cada caso individualmente, como 
é feito nos processos judiciais, pois, se houver 
comprovação de que o percentual é incompatível 
com as necessidades do menor ou com a 
possibilidade daquele que paga, o valor poderá 
ser (re)ajustado em percentual maior ou menor, a 
depender da análise do caso concreto. 

Até que idade o pai ou a mãe deve pagar 
pensão alimentícia aos filhos? 
Via de regra, a pensão alimentícia é paga até o 
filho completar 18 (dezoito) anos, porém, existem 
inúmeras situações nas quais o pagamento pode 
ser estendido para além dessa data. Podemos 
citar como exemplo, quando o filho, embora 
maior de idade, possua alguma deficiência física 

ou mental, ou quando pretende cursar faculdade, 
o que na maioria das vezes os juízes fixam uma 
data razoável até os 24 anos, para evitar que a 
faculdade perdure por longos anos. 
A pensão pode, ainda, ser prolongada nos casos 
de pobreza extrema. Neste caso, para garantir o 
recebimento da pensão alimentícia ao filho com 
idade superior aos 18 anos, é necessário que a 
situação de pobreza não tenha sido proposital, 
ou seja, o dependente deverá estar necessitado 
porque ainda não conseguiu entrar no mercado 
de trabalho, por exemplo.  
MAS ATENÇÃO: em qualquer das situações 
acima, deverá ter ordem/decisão judicial 
concedendo ou exonerando da obrigação 
de pagar os alimentos. A pensão não cessa 
automaticamente com a idade, é preciso ingressar 
com ação judicial pleiteando a exoneração ou a 
revisão. Caso pare de pagar por conta própria 
poderá sofrer prisão civil decorrente do atraso. 

Existem diferenças entre os direitos e 
deveres nos casos de divórcio ou dissolução 
da união estável entre casais lgbtq+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 
travestis, transgêneros, questionando ou 
queer e intersexuais) e os denominados 
“heterossexuais”? 
R: Não, não existe! As mesmas regras aplicadas 
para efeitos de partilhas e divisão de bens e 
dívidas, pensão alimentícia, guarda e visitas 
dos filhos se aplicam aos casais LGBTQ+, sem 
distinção. 

Fontes: Constituição Federal; Código de Defesa 
do Consumidor; Código de Processo Civil, Idec; 
Procon; Código Civil; e outros. 

Ficou com dúvida? 
Acompanhe nossas redes sociais e se mantenha 
informado das suas obrigações e direitos!

Rua Pinduca Soares, 188
Centro - Ibiúna - SP

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

Ito Advocacia ito_advocacia



Clínica de Especialidades

15 99680-5395

Dr. Ernaldo Vagner G. Pardi
CRM 47.574
Cardiologia
Eletrocardiograma
 

Dra. Viviana Baruffi Bargas 
Frontini
CRM 99.116
Otorrinolaringologia
 

Fga. Simone Lopes
CRFa.2 - 6877-SP
Fonoaudiologia
(11) 9.9990-9144

Dr. Luis Eduardo Loureiro
CRM 80.265
Pneumologia e Clínica Médica
Espirometria 

Maria Cristina M. M. Sugahara
Terapia Integrativa
• Constelação familiar sistêmica 
• Aromaterapia 
• Auriculoterapia
(15) 99716-8089

Dr. Luis Henrique Brianez
CRM 52477
Ginecologia e Clínica Médica

Eliane Pereira Leite Boschini
Odontologia
Clínica geral e Ortodontia
Crosp 48251
3241-2890

Rua Zico Soares, 434 - Centro - Ibiúna/SP

15 3248-2670

Espaço Próprio

Rua dos Mamoeiros, 245 - Bairro Lageadinho - Ibiúna/SP

Casamentos • Festa Temática • Aniversários • Festa Infantil • Bartender • Buffet
Brinquedos Infláveis • Som e Iluminação

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

Alpaci Eventos



360 graus de arte
Desde seu lançamento, a Feira da Capelinha vem sendo um evento que traduz a arte e cultura do 
município, colocando no topo do centro, no entorno da capela Bom Jesus da Prisão, um pouquinho de 
tudo que os turistas podem encontrar em Ibiúna.

A primeira edição da Feira da Capelinha foi no ano 
em que a Festa de São Sebastião comemorava 
seu centenário. Junto com o tradicional evento 
religioso da cidade, nascia outro que iria atrair 
grande público.
Acontece aos sábados, uma vez por mês, ficando 
por dez horas à disposição dos seus visitantes, 
convidando-os para prestigiar seus estandes e 
toda programação.
A Feira da Capelinha é composta por expositores 
de artesanato com as mais variadas técnicas, 
entre elas: pintura em tecido, escultura, arranjos em 
bambu, costura criativa, bordados, arte sustentável, 
arte em madeira, saboaria artesanal, reciclagem, 
arranjo de plantas, brinquedos pet, joias autorais, 
bonecas reborn.
Como em toda boa feira, há muita opção em 
gastronomia e confeitaria para agradar a todos os 
paladares: pastéis, queijos, sanduíches gourmet, 
massas artesanais, salgados, mel, defumados, 
yakisoba, geleias artesanais, espetinhos gourmet, 
tortas, quiches, empadões, empanadas chilenas e 
antepastos, pães caseiros e muitos doces.
Para quem aprecia cerveja artesanal, vinho, licores, 
cachaças, a feira traz uma carta de bebidas que 
combina com o perfil do público admirador da arte 
de viver e degustar os aromas e sabores da vida 
do campo. 
Regada de muita arte, a programação cultural 
inicia com aula de dança, seguida de 
apresentação de cantores locais no palco. Tudo 
estrategicamente pensado pela comissão de 
organizadores para divulgar os artistas da cidade e 
entreter os turistas.
E ainda tem as ações sociais realizadas durante o 
período da feira, dando espaço para as entidades 
locais divulgarem as campanhas de solidariedade. 
Muito amor envolvido!

Anota aí a próxima edição: 06/11 feiradacapelinhaoficial
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Wagner

15 3248-3863 / 99765-4386
Rod. Bunjiro Nakao, Km 68 - Ibiúna/SP

vidracaria_nascimento@hotmail.com

Aceitamos todos os cartões

♦ Vidros e Box
♦ Fechamento de área
♦ Tampo para mesa
♦ Projeto e Instalação
♦ Comercial
♦ Residencial

REPRESENTANTE

confianca_esquadrias@hotmail.com

Rua Piedade, 90 - Sorocaba/SP

15 99605-8293 15 3318-3229



Bianca Targa, um amor de casinha

Quando você começou com a página e 
qual foi sua inspiração?
Dia 02 de maio foi meu primeiro vídeo na 
página biancacmordecasinha no TikTok. 
Comecei nas redes sociais fazendo 
vídeos para ajudar meu marido, na 
venda de aparelho celular e fui 
pegando o jeito. Tive o conselho de um 
amigo para aparecer nos vídeos, mas 
eu morria de vergonha. Passei a fazer 
dublagens, só para descontrair. Minha 
irmã pediu para eu fazer vídeos 
mostrando minha casa. Em um belo 
domingo, com minha cozinha toda 
bagunçada, resolvi filmar arrumando, 
fazendo faxina e bombou no TikTok, 
justamente por ser toda cor de rosa. 

Qual a frequência das suas postagens?
No começo eu postava três a quatro 
vídeos por dia, para aumentar bastante 
o engajamento. Hoje posto apenas um, 
porque não dou mais conta de tudo, 
das publicações também no Kwai e 
Instagram, isso consome tempo. 

Primeiro TikTok, depois Instagram?
Sim. Meu amigo sugeriu que eu criasse a 
página no Instagram. Eu fui relutante, 
pensei que não fosse dar conta. Fiz, 
vinculei as duas contas, orientada pela 
minha irmã, com meus pais sempre 
apoiando. Meu esposo tem o maior 
orgulho. O pessoal ainda comenta que 
não sabe como meu esposo vive numa 
casa toda cor de rosa. Muita coisa foi 
ele quem me deu.

A influencer ibiunense, Bianca Targa, filha de Eduardo e Cleide do restaurante Ponto de Encontro, faz 
muito sucesso com os internautas através de seus vídeos, passo-a-passo de receitas práticas e saborosas 
para o dia a dia. Encanta com sua naturalidade, sua didática na preparação dos pratos, sua cozinha 
com panelas, facas, xícaras, potes, aparelhos eletrônicos...tudo em tons de rosa. 
Em uma sexta-feira (03/09) no início da noite, com o “Vida” (seu marido) descansando antes de ir 
trabalhar, Bianca recebeu a diretora da Revista Mais Ibiúna para uma rápida entrevista, para contar 
como tudo começou e falar da sua experiência neste mundo glamouroso da internet como criadora 
de conteúdo digital.

Receitas, utensílios bem bacanas e muito carisma, os números impressionam nas redes sociais e fazem jus à sua intimidade com a câmera e o carinho com seus seguidores. São mais de 250 mil 
seguidores no Instagram e 4 milhões no TikTok em apenas quatro meses. 

Qual foi a primeira peça dos seus 
utensílios que hoje faz parte deste 
mundo “cor de rosa” da 
@bianca_amordecasinha?
O primeiro item foi adquirido em 2015, é 
minha panela “porquinho”, onde faço 
os miojos e várias outras receitas.  

As pessoas perguntam sobre seus 
utensílios? 
Ah sim, querem saber se é de verdade, 
se não é cenário. Perguntam onde 
comprar. A maior parte é com tema 
“porquinho”, também “coração” e tem 
os cupcakes. Os cupcakes são 
personalizados, feitos para “amor de 
casinha”. 
São porta-balas/chocolate/bombom, 
açucareiro, saleiro. Só não dá para 
colocar biscoitos, porque não tem 
vedação.

Suas postagens têm um alcance 
surpreendente. Você consegue interagir 
com todos os comentários?
No começo eu conseguia responder a 
todos. Agora não consigo. Durmo todos 
os dias de madrugada, quando paro 
um pouco para responder. Sou eu que 
respondo, que comento. Dou atenção 
aos seguidores, eu mando áudio. Tudo 
para perceberem que sou eu mesmo. E 
recebo mensagens animadas de 
pessoas satisfeitas e agradecidas por eu 
ter respondido pessoalmente os 
comentários.

Qual postagem que você teve um 
maior engajamento?
Por estes dias, no Instagram, a que 
teve maior engajamento foi a da 
coleção dos porquinhos em cima do 
fogão. Passou de mais de 30 mil 
curtidas. O pessoal enlouqueceu 
vendo as peças. Já no TikTok, foi o 
primeiro vídeo da jantinha, a linguiça 
recheada com creme de alho. Este 
está com 36 milhões de visualizações. 

E o pessoal faz as suas receitas?
Sim (rsrsrs). Eles comentam porque eu 
não refogo o arroz, coloco água 
primeiro para depois colocar o arroz. 
Foi assim que aprendi no restaurante. 
Engordei muito depois que comecei 
o TikTok, fazendo uma receita 
diferente a cada dia. Sem contar a 
ansiedade. Este mundo da internet é 
muito doido. E foi muito rápido. Então 
parece que o cérebro não 
acompanhou tanto crescimento.

O que fez você ficar com esta 
ansiedade?
É assustador. No começo eu passei 
mal, muito mal. Eu me cobro muito. 
Postei um vídeo do bolo de cenoura, 
mas não ia caber tudo num único 
vídeo. Fiz o da receita do bolo para 
depois postar o da calda. O vídeo do 
bolo explodiu e todo mundo me 
cobrando a parte 2, com a calda. 
Mais de três mil comentários pedindo 
o vídeo da receita da calda. Hoje já 
sei lidar com isso e como conduzir 
minhas postagens.

Você recebe mensagens “não tão 
amáveis”?
Só quando outros perfis famosos 
compartilham minhas postagens. 
Comentaram que sou infantil, que 
faço as receitas para me 
aparecer...e daí para pior. O meu 
público não, sempre são 
comentários carinhosos, com elogios. 

Normal, diferentes seguidores, que 
não são o perfil da minha página. 
Então, tudo bem.

O carinho dos seus seguidores vem 
em forma de presente? Você ganha 
bastante produto?
Sim, muitos presentes. Artesãs enviam 
paninhos bordados, entre outros 
brindes. As lojas também enviam 
produtos. Posto agradecendo e 
sempre indico onde comprar. Minhas 
seguidoras são consumistas (rsrsrs).

Você comentou que tem produtos 
personalizados. Você comercializa 
estes produtos?
Tenho meus produtos na loja virtual 
Shopee, como os cupcakes, por 
exemplo. Minhas seguidoras queriam 
receber os produtos da minha mão. 
Envio pelo correio, embalados com 
todo carinho, com meu perfume e 
adesivo da marca.

Bianca Targa

bianca_amordecasinha

bianca_amordecasinha

Acompanhe a Bianca 
nas redes sociais:

Receita Arroz Carreteiro teve
mais de um milhão de visualizações

mais ibiúna16
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Quando você começou com a página e 
qual foi sua inspiração?
Dia 02 de maio foi meu primeiro vídeo na 
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Comecei nas redes sociais fazendo 
vídeos para ajudar meu marido, na 
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amigo para aparecer nos vídeos, mas 
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irmã pediu para eu fazer vídeos 
mostrando minha casa. Em um belo 
domingo, com minha cozinha toda 
bagunçada, resolvi filmar arrumando, 
fazendo faxina e bombou no TikTok, 
justamente por ser toda cor de rosa. 

Qual a frequência das suas postagens?
No começo eu postava três a quatro 
vídeos por dia, para aumentar bastante 
o engajamento. Hoje posto apenas um, 
porque não dou mais conta de tudo, 
das publicações também no Kwai e 
Instagram, isso consome tempo. 

Primeiro TikTok, depois Instagram?
Sim. Meu amigo sugeriu que eu criasse a 
página no Instagram. Eu fui relutante, 
pensei que não fosse dar conta. Fiz, 
vinculei as duas contas, orientada pela 
minha irmã, com meus pais sempre 
apoiando. Meu esposo tem o maior 
orgulho. O pessoal ainda comenta que 
não sabe como meu esposo vive numa 
casa toda cor de rosa. Muita coisa foi 
ele quem me deu.

A influencer ibiunense, Bianca Targa, filha de Eduardo e Cleide do restaurante Ponto de Encontro, faz 
muito sucesso com os internautas através de seus vídeos, passo-a-passo de receitas práticas e saborosas 
para o dia a dia. Encanta com sua naturalidade, sua didática na preparação dos pratos, sua cozinha 
com panelas, facas, xícaras, potes, aparelhos eletrônicos...tudo em tons de rosa. 
Em uma sexta-feira (03/09) no início da noite, com o “Vida” (seu marido) descansando antes de ir 
trabalhar, Bianca recebeu a diretora da Revista Mais Ibiúna para uma rápida entrevista, para contar 
como tudo começou e falar da sua experiência neste mundo glamouroso da internet como criadora 
de conteúdo digital.

Receitas, utensílios bem bacanas e muito carisma, os números impressionam nas redes sociais e fazem jus à sua intimidade com a câmera e o carinho com seus seguidores. São mais de 250 mil 
seguidores no Instagram e 4 milhões no TikTok em apenas quatro meses. 

Qual foi a primeira peça dos seus 
utensílios que hoje faz parte deste 
mundo “cor de rosa” da 
@bianca_amordecasinha?
O primeiro item foi adquirido em 2015, é 
minha panela “porquinho”, onde faço 
os miojos e várias outras receitas.  

As pessoas perguntam sobre seus 
utensílios? 
Ah sim, querem saber se é de verdade, 
se não é cenário. Perguntam onde 
comprar. A maior parte é com tema 
“porquinho”, também “coração” e tem 
os cupcakes. Os cupcakes são 
personalizados, feitos para “amor de 
casinha”. 
São porta-balas/chocolate/bombom, 
açucareiro, saleiro. Só não dá para 
colocar biscoitos, porque não tem 
vedação.

Suas postagens têm um alcance 
surpreendente. Você consegue interagir 
com todos os comentários?
No começo eu conseguia responder a 
todos. Agora não consigo. Durmo todos 
os dias de madrugada, quando paro 
um pouco para responder. Sou eu que 
respondo, que comento. Dou atenção 
aos seguidores, eu mando áudio. Tudo 
para perceberem que sou eu mesmo. E 
recebo mensagens animadas de 
pessoas satisfeitas e agradecidas por eu 
ter respondido pessoalmente os 
comentários.

Qual postagem que você teve um 
maior engajamento?
Por estes dias, no Instagram, a que 
teve maior engajamento foi a da 
coleção dos porquinhos em cima do 
fogão. Passou de mais de 30 mil 
curtidas. O pessoal enlouqueceu 
vendo as peças. Já no TikTok, foi o 
primeiro vídeo da jantinha, a linguiça 
recheada com creme de alho. Este 
está com 36 milhões de visualizações. 

E o pessoal faz as suas receitas?
Sim (rsrsrs). Eles comentam porque eu 
não refogo o arroz, coloco água 
primeiro para depois colocar o arroz. 
Foi assim que aprendi no restaurante. 
Engordei muito depois que comecei 
o TikTok, fazendo uma receita 
diferente a cada dia. Sem contar a 
ansiedade. Este mundo da internet é 
muito doido. E foi muito rápido. Então 
parece que o cérebro não 
acompanhou tanto crescimento.

O que fez você ficar com esta 
ansiedade?
É assustador. No começo eu passei 
mal, muito mal. Eu me cobro muito. 
Postei um vídeo do bolo de cenoura, 
mas não ia caber tudo num único 
vídeo. Fiz o da receita do bolo para 
depois postar o da calda. O vídeo do 
bolo explodiu e todo mundo me 
cobrando a parte 2, com a calda. 
Mais de três mil comentários pedindo 
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sei lidar com isso e como conduzir 
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Você recebe mensagens “não tão 
amáveis”?
Só quando outros perfis famosos 
compartilham minhas postagens. 
Comentaram que sou infantil, que 
faço as receitas para me 
aparecer...e daí para pior. O meu 
público não, sempre são 
comentários carinhosos, com elogios. 

Normal, diferentes seguidores, que 
não são o perfil da minha página. 
Então, tudo bem.

O carinho dos seus seguidores vem 
em forma de presente? Você ganha 
bastante produto?
Sim, muitos presentes. Artesãs enviam 
paninhos bordados, entre outros 
brindes. As lojas também enviam 
produtos. Posto agradecendo e 
sempre indico onde comprar. Minhas 
seguidoras são consumistas (rsrsrs).

Você comentou que tem produtos 
personalizados. Você comercializa 
estes produtos?
Tenho meus produtos na loja virtual 
Shopee, como os cupcakes, por 
exemplo. Minhas seguidoras queriam 
receber os produtos da minha mão. 
Envio pelo correio, embalados com 
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Comemorando dezesseis anos de Cia Una D'Art, o diretor Ronaldo Dias promove evento que reúne vários 
artistas coadjuvantes em sua trajetória.

Plantador de Quintal nasceu de um projeto 
adormecido que encontrou espaço durante a 
pandemia para vir à tona. Em um período de 
reclusão, Ronaldo fez do seu lar o palco para 
vivenciar a arte, preparando cada canto para 
receber um pouco de tudo que plantou durante 
seus longos anos dedicados à cultura.
Alguns artistas que admira e fizeram parte de sua 
história, estiveram presentes nos dois dias do 
evento, cada qual contribuindo com sua forma de 
arte e dando a oportunidade aos visitantes de ter 
este contato mais próximo, depois de tanto tempo 
de isolamento e distanciamento social, seguindo os 
protocolos.
Dia 09 e 10 de outubro foram os dias escolhidos 
para celebrar este momento de retomada das 
atividades presenciais pelo diretor. Ronaldo montou 
um roteiro com as apresentações artísticas, 
iniciando no sábado às 15h, estendendo até depois 
das 22h e no domingo das 13h às 17h. 
Neste dia, o I Festival de Arte Plantador de 
Quintal teve música ao vivo com Fernando Moraes, 
Família da Floresta, Tiãozinho Barbina & Cristovão, 
coreografia de Nadja Cia de Dança, peças teatrais 
como Ausência in Process do Coletivo Narciso, 
Ainda há tempo de dizer que me ama do Pulsão 
Coletivo de Artes, Contando Histórias com Cia Liber 
D´Arte, Joaz Campos e a participação dos mestres 
de cerimônia Rafaela Campos e Gladston Ramos.

A tarde de domingo foi dedicada às crianças com 
participação da Flor de Crejoá, de seus amigos Rita 
Gutt e Gabriel Ivanoff, com o show "O que será que 
tem?", música gospel com Miriam Matsuda e contou 
também com a animação do Palhaço Alegria e 
distribuição de doces no bairro. 
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SIGA-NOS EM NOSSAS
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/Revistamaisibiuna

/Revistamaisibiuna

@Revistamaisibiuna

15 99806-6567



Ingredientes
• 06 tomates grandes
• Molho Pesto Hulla

1. Faça um corte superior no tomate;
2. Retire a polpa com uma colher;
3. Recheie com o molho pesto Hulla e envolva o tomate com 
papel alumínio, formando uma trouxa. Repita o procedimento 
em cada unidade de tomate;
4. Coloque-os em uma forma e leve ao forno pré-aquecido 
em temperatura média, assando por 15 a 20 minutos;
5. Retire do forno e remova o alumínio com cuidado para não 
se queimar. Sirva quente, enfeitando com uma folhinha de 
manjericão. 

Obs.: O molho pesto Hulla é preparado com alho, azeite, manjericão, queijo 
parmesão e castanhas.

Conta-se que o molho pesto surgiu no século 19, quando a família 
Ratto deu o nome de “Battuto o sapore all´aglio” a um molho que 
tinha como ingredientes dente de alho, manjericão, pinhole, 
queijos pecorino e parmesão ralado. A principal característica do 
molho era a forma de amassar o manjericão no pilão, e assim o 
molho foi chamado de pestare, triturar em italiano. Com o passar 
do tempo, o nome evoluiu para apenas pesto.

Conta-se que o molho pesto surgiu no século 19, quando a família 
Ratto deu o nome de 
tinha como ingredientes dente de alho, manjericão, pinhole, 
queijos pecorino e parmesão ralado. A principal característica do 
molho era a forma de amassar o manjericão no pilão, e assim o 
molho foi chamado de 
do tempo, o nome evoluiu para apenas 

Você sabia?

Receita
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MOMENTOS DELIVERY,MOMENTOS DELIVERY,

Peça pelo app da 
Delivery Much.

Experimente 
como é fácil
pedir tudo que
você precisa
sem sair de casa.

a comida que preferir,

Seja nosso PARCEIRO!

QUE TAL AGORA?

Antônio (11) 94029-0946

comercial.ibiuna@deliverymuch.com.br

onde e quando você quiser.

ANUNCIE
AQUI

R$ 75,00

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



Notícias



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
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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

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

ANUNCIE
AQUI

R$ 75,00
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S15 3349-6716 /       15 99102-7984
gladiadorautopecas@gmail.com

Rodovia Bunjiro Nakao, 2075 - Ibiúna/SP - 18150-000

EMPRESA CREDENCIADA

ANUNCIE
AQUI

R$ 75,00



Colaboração: J. E. Sobral

OUTUBRO ROSA

O Outubro Rosa é um movimento internacional que visa ao estímulo à luta contra o câncer de mama. O 
símbolo da campanha é um laço rosa. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres em todo o 
mundo, sendo raro em homens. Normalmente a doença é diagnosticada em exames de rotina quando se 
percebe um nódulo na região dos seios. Entretanto, muitas vezes, os nódulos não podem ser sentidos, 
sendo, portanto, fundamental a realização de exames de imagem. O exame mamográfico é o principal 
exame realizado para diagnóstico e deve ser feito por mulheres entre 40 e 69 anos de idade.
O tratamento normalmente consiste em uma cirurgia para a retirada do tumor e a complementação com 
técnicas de radioterapia e quimioterapia.
Apesar de muitas vezes o câncer de mama não possuir causa específica, algumas medidas podem ser 
tomadas como prevenção. A principal forma de prevenir-se é ter uma alimentação saudável, balanceada e 
rica em alimentos de origem vegetal. É importante também evitar embutidos e o consumo excessivo de 
carne vermelha. Atividades físicas e hábitos saudáveis de vida, como não fumar nem ingerir bebida 
alcoólica, também ajudam a evitar a doença.
Atenção: O diagnóstico precoce é essencial para a cura dessa doença, sendo assim, é fundamental procurar 
regularmente o médico.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br
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2º Concurso de

Fotografia
de turismo

PATROCINADORA OFICIAL

REALIZAÇÃO
APOIO

INSCRIÇÕES DO

Participe curtindo as fotos no Instagram oficial 

As cinco fotos mais curtidas* até às 9h do dia 03/11, 
irão para a grande final e avaliação do júri. 

concurso.maisibiuna
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Produzida na Estância Turística 
de Ibiúna, reservamos para os 
apreciadores mais exigentes, 
uma grande variedade de 
maltes e os melhores sabores e 
aromas dos lúpulos.

Experiência única a cada estilo
Instagram | @hullaprodutos
Facebook | @hullaprodutos

Busque seu estilo.


