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WL Madeiras
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Construir...

Cobrir...

Sonhos!
15 99822-7987
15 3241-2425
15 3241-5828

ENTRE EM CONTATO!
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• Lambris
• Portões

• Assoalhos
• Telhas em geral
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10 anos Mais Ibiúna

Editorial

Lançada em 11/11/11, a Revista Mais Ibiúna 
chegou aos dez anos de vida, de continuidade, 
de projeto, de experiência, de dedicação, de muito 
trabalho, de muitas conquistas e de muito ainda 
a se fazer.
Começou bimestral e este ano voltou a mesma 
periodicidade, devido a pandemia que deu 
uma desacelerada nos negócios. Aumentou seu 
tamanho em alguns centímetros logo no segundo 
ano e manteve este formato até hoje, “porque a 
revistinha da cidade cabe na bolsa, no console do 
carro, no porta-luvas, na cabeceira da cama, na 
mesa de centro, no revisteiro da sala de espera, 
no balcão de atendimento...”
Uma revista de desenvolvimento turístico, com 
matérias de lazer, saúde, educação, esporte, 
cultura, gastronomia, seus direitos, com 
atividades recreativas para estimular o cérebro e 
a coordenação motora. Com tudo que promova 
o bem-estar do leitor.
Ela nasceu para propagar o empenho dos 
empresários que se dedicam em oferecer o melhor 
para seus clientes, bem como o esforço daqueles 
que buscam ser MAIS, ter mais conhecimento, 
crescimento pessoal, qualidade de vida.
Incentivando e premiando os participantes, em 
2013 a Mais Ibiúna foi uma das primeiras a 
realizar sorteios que atualmente causam alvoroço 
nas redes sociais, ferramenta de interatividade e 
engajamento.
A Revista Mais Ibiúna veio para valorizar a cultura 
e a tradição da cidade, colocando na atividade de 
entretenimento, conteúdo informativo da história 
de Ibiúna. Também lançamos a Coleção Mais 
Ibiúna com as canecas ilustradas com as principais 
igrejas, os ímãs e as camisetas com expressões 
locais, frases com palavras que as pessoas só 
ouvem aqui – o dicionário Ibiunês.
Sempre valorizando a cultura local, realizou o 
evento “Jeito do Campo” em parceria com Sakura 
I. Nanni, levando para o palco os cantores 
ibiunenses e promovendo o Concurso Garota 
Country, com belas que hoje são algumas das 
principais influencers da cidade.
Em sua trajetória, a marca Mais Ibiúna já foi 
programa de tv, programa de rádio, seguindo 
com o mesmo objetivo de divulgar o Turismo e 
Cultura de Ibiúna. Fez vários vídeos publicitários, 
institucionais, de entrevistas, que podem ser vistos 
no seu canal de Youtube.

É com grande satisfação que acreditamos no 
potencial turístico da cidade, promovemos a prática 
de esporte como o cicloturismo, estimulamos as 
pessoas a desbravar Ibiúna e descobrir lugares 
incríveis.
Toda vez que a revista chega, a versão impressa, 
saímos para distribuir pelo centro e pelos bairros, 
focando nos condomínios e mercados. A ideia é 
fazer com que as pessoas saiam de casa e façam 
passeios pela cidade, frequentem os comércios, 
fiquem antenadas com a programação cultural.
Somos Mais Ibiúna e estamos vendo Ibiúna 
acontecer, como desejamos desde o início! 
Nosso MUITO OBRIGADO por nos proporcionar 
a ALEGRIA DE SER 10!



Inspiração,
Todo projeto inicia com um sonho.

Vamos construir juntos?  Este é o convite da WL Madeiras para seus 
clientes. A empresa fornece madeira para toda obra, desde o alicerce 
até o acabamento.

“Feita para morar”, quem já ouviu isso sabe que significa que na 
construção foram usados os melhores materiais para ter 
durabilidade, evitando problemas como trincas, goteiras, telhado 
cedendo, infestação de cupins, entre outros.

A WL Madeiras fornece uma grande variedade de 
madeiras, indicando a adequada para cada projeto. 
Pinus, cedrinho, cambará, garapeira, cumaru, peroba, 
eucalipto tratado, são alguns dos itens que o cliente 
pode encontrar na loja.
Referência em Ibiúna e região, a WL Madeiras está 
há seis anos comercializando madeiras para 
sustentação de telhado, esquadro para cimentação, 
caixaria para formação de coluna, vigamento para 
telhado, madeira para decks, guarda-corpo, 
escadas, gazebos, painéis, além de portões, portas, 
janelas, mesas, cadeiras, e outras peças de mobília.
Na WL Madeiras o cliente também encontra uma 
linha completa de produtos para tratamento, 
prevenção e manutenção da madeira, com ação 
inseticida e hidro-repelente, garantindo a 
conservação dos forros, das estruturas de telhados, 

batentes, móveis, esquadrias, pergolados, decks.
As telhas são outro destaque em vendas da 
empresa. Trabalham com a marca Eurotop, qualidade 
em produto e diversidade de modelos e cores. Assim 
como também dispõe tudo que o cliente precisa em 
produtos para manter o telhado limpo, 
impermeabilizado e sem fungos.
Pensando na satisfação da sua clientela, a empresa 
constantemente recebe carretas de madeiras, 
renovando seu estoque, garantindo a qualidade de 
seus produtos e não ficando com madeira parada no 
pátio.
Com todos estes diferenciais, a WL Madeiras vem 
conquistando mais clientes a cada dia, estando 
presente nos melhores projetos, tornando-se parceira 
em construir e cobrir sonhos.

Capa
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Madeiras
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Assoalhos
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Portões sob medida

WL Madeiras



PROMOÇÕES

de NATAL



PROMOÇÕES

de NATAL



Durante a sua estada, os hóspedes podem 
desfrutar de sessões de massagem 
terapêutica, massagem relaxante, escalda 
pés com reflexologia podal, bambuterapia, 
ventosaterapia e massagem com 
aromaterapia. E ainda um banho medicinal, 
ao ar livre, numa banheira de ferro fundido 
aquecida à lenha, com ervas medicinais 
colhidas na horta da aldeia.
De um lado a aldeia e suas tendas, do outro 
lado o vilarejo e seus chalés de madeira ao 
lado da mata, com um quarto aconchegante 
e preparado com muito capricho. Rede na 
varanda, uma vista linda, muito ar puro e 
calmaria. Um pôr-do-sol esplêndido e um céu 
estrelado para ser admirado em volta de 
uma fogueira. Momentos que guardará para 
sempre em sua memória e em seu coração.

O Espaço Z é um sonho antigo de seus proprietários. Em 
uma área de muito verde com 24mil m², quiseram usufruir 
de toda beleza da natureza e de tudo que ela pode 
proporcionar.
O local tem uma sintonia com o meio ambiente e segue 
uma linha sustentável. Armazenam água da chuva, fazem 
compostagem, reciclam o lixo e sua plantação orgânica é 
pelo sistema de produção mandala, visando a proteção 
ambiental.
A Cabana Pau Brasil foi erguida com a intenção de 
proporcionar uma experiência de isolamento e conexão 
única em meio a natureza, com toda privacidade e 
liberdade que o espaço oferece, sem abrir mão de 
conforto.
Muitos ensaios fotográficos foram realizados neste local 
que é um refúgio para quem quer curtir uma noite 
tranquila, romântica com a pessoa amada, acordar com a 
luz do sol e tomar café na varanda rodeada de muito 
verde, deixando um gostinho de “Volte sempre”!

Cabana na mata

espaco.z_espaco.z_

Lugares incríveis,
em meio à natureza
Mesmo para quem mora em Ibiúna, acostumado com as belezas da cidade, lugares como Villarejo Pousada e Experiências 
e Espaço Z vão além do imaginável. Abraçados pelo verde da mata, sob a luz das estrelas, ouvindo o canto dos pássaros 
e o som do vento acariciando as folhas das árvores, estes pequenos paraísos convidam para uma experiência única.

Na aldeia, glampings! As tendas possuem de 25 a 
36m², navegaram por 16mil km, durante 45 dias de 
navio até chegarem em Ibiúna. Possuem cama 
queen-size, sofá, artesanatos, eletricidade e pontos de 
tomada.
Cada tenda tem o nome de um animal de poder e 
decoração própria: tenda lobo, tenda cavalo, tenda 
coruja e tenda águia. Todas equipadas com frigobar, 
ventilador, chaleira elétrica e mais alguns itens que 
compõe o conforto e bem-estar.

Contato direto com a natureza, com os animais, 
escutando uma boa música, batendo um papo 
agradável, olhando nos olhos sem pressa de mãos 
dadas, andando descalço... Deitar na rede, folhear um 
livro, olhar a paisagem, escutar os passarinhos, são 
algumas das pequenas grandes coisas que se pode 
vivenciar no Villarejo Pousada, uma proposta inclusiva 
ao meio. Você faz parte da natureza e troca 
experiências.

villarejo_pousada
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2º Concurso de

Fotografia
de turismo

O amor pela natureza, a paixão pela cultura, o encanto pelo pôr-do-sol, o entusiasmo pelos verdes campos, o orgulho 
da fertilidade da Terra Preta, a força da água, o deslumbre das paisagens, a fé do povo, a prática de esporte...tudo 
isso foi o foco de visão dos participantes do Concurso de Fotografia.

A Revista Mais Ibiúna lançou o 2º Concurso de 
Fotografia no final de 2020, intensificando a 
promoção a partir de 2021, tendo pela segunda 
vez consecutiva a Óptica da Sú como 
patrocinadora oficial. 
O regulamento foi alterado para estar de acordo 
com o “novo normal”, em tempos de pandemia. 
Sem saber quando seria permitido a realização de 
eventos presenciais, a votação das cinco fotos que 
iriam para a grande final foi digital, contando com 
a participação do público.
As fotos dos participantes foram publicadas na 
página do Instagram @concurso.maisibiuna, ficando 
à disposição dos seguidores e/ou público geral 
para curtir a foto de sua escolha.  
Inscreveram-se setenta e seis pessoas entre 
fotógrafos profissionais e amadores, que tiveram 
até dia 30 de setembro para enviar as fotos.
O número de candidatos foi muito superior ao da 

primeira edição com apenas dezoito inscritos. De 
acordo com o regulamento, cada um participou 
com cinco fotos de sua autoria, atuais ou não, das 
belezas naturais de Ibiúna e/ou que 
representassem os potenciais turísticos da cidade.
O júri técnico foi composto pelo fotógrafo 
profissional Manoel Marques, pela secretária de 
Cultura e Turismo de Ibiúna – Sakura Ishibuchi 
Nanni, e representando a Óptica da Sú, a 
proprietária Suzana Santos. 
A foto ganhadora foi a da Capelinha, de autoria 
de Waldemar Nieri, praticante de mountain bike. 
No momento da cerimônia de premiação, 
Waldemar agradeceu os R$ 1.000,00 
conquistados com a captação da imagem logo 
após um dia de pedal, visualizando o pôr-do-sol 
bem acima do topo da abóboda da Capelinha.  
“Se não era a mais bonita das fotos, ao menos foi a 
mais iluminada”, completando o ganhador.

Waldemar Nieri e 
Suzana Santos

Foto vencedora do
2º Concurso de Fotografia

mais ibiúna10
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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.
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Dúvidas sobre relações trabalhistas

A Coluna “Seus Direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, através da 
Dra. Simone Ito, esclarece algumas curiosidades dos nossos leitores acerca 
dos direitos e obrigações decorrentes das relações trabalhistas. 
Horas extras recebidas de modo habitual 
se cessadas geram direito a indenização?
Caso o funcionário realize horas extras por período 
superior a um ano ou mais, se forem suprimidas 
ou reduzidas total ou parcialmente (exemplo: 
funcionário deixar de fazer as horas extras) terá 
direito a uma indenização que corresponderá a 
média das horas extras suplementares nos últimos 
12 meses anteriores a mudança, multiplicada 
pelo valor da hora extra do dia da supressão, 
para cada ano ou fração igual ou superior a seis 
meses de prestação de serviço acima da jornada. 

Posso iniciar a contagem do aviso prévio 
no sábado, ainda que a empresa não 
tenha expediente? 
Se o aviso prévio for concedido na sexta, ainda que 
a empresa não tenha expediente no sábado, ele 
obrigatoriamente começará a contar no sábado, 
sendo este o primeiro dia do aviso prévio, ainda 
que seja em dia não útil, domingo ou feriado, o 
aviso prévio começará a contar no dia seguinte da 
sua concessão.

Caso o funcionário tenha sido escalado 
para trabalhar no feriado e não aparece. 
A empresa pode descontar?
Nossa legislação entende que o feriado possui 
natureza de descanso remunerado. Logo, o 
desconto pela falta nesse dia apenas seria possível 

mediante concessão de folga compensatória 
desse feriado em outro dia na mesma semana. 

Se o funcionário atrasar para entrar na 
empresa pode compensar ao final do dia, 
fincando além do horário habitual de 
saída? 
Muito cuidado. Veja, nossa legislação não traz 
essa previsão, pois o atraso e a compensação 
ao final do dia possuem naturezas jurídicas 
distintas. Explico, o primeiro trata-se de atraso 
e os minutos ao final do dia tratam-se de 
horas extras, logo, são institutos diferentes.  
Vale lembrar, ainda, que não haverá descontos 
e também não será considerada hora extra a 
variação de horário de horário no registro de ponto 
desde que não exceda cinco minutos diários, e não 
ultrapasse o limite máximo de dez minutos diários.  
Frise-se, ainda, que além dos descontos referentes 
as horas em atraso, o funcionário também perderá 
o DSR (descanso semanal remunerado), visto que 
não cumpriu de forma integral sua jornada de 
trabalho. 

Posso adicionar os atrasos ou faltas do 
meu funcionário no banco de horas? 
Nossa legislação trabalhista trata de banco de horas 
oriundo de horas extras prestadas pelo empregado, 
ou seja, horas positiva, efetivamente trabalhadas.  
O inverso, ou seja, banco de horas negativo não 
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encontra respaldo na legislação. Isso quer dizer 
que, a CLT NÃO regulamenta a possibilidade 
de celebração de banco de horas negativo pelas 
ausências do empregado, seja decorrente de 
faltas, atrasos ou interrupções das atividades.  
Desse modo, para que a empresa tenha 
respaldo jurídico para descontar os atrasos 
e faltas do banco de horas do empregado, é 
necessário a celebração de acordo individual de 
trabalho ou a existência em convenção coletiva 
celebrada pelos sindicatos de cada categoria.  
Vale ressaltar que nos acordos individuais de 
trabalho não é necessária a homologação pelo 
sindicato para validação. 

Quando posso recontratar o empregado 
por novo contrato de experiência?
Após o término do contrato de experiência, que 
é de até 90 dias, a empresa somente poderá 
recontrata o mesmo funcionário com contrato 
de experiência após decorrido um prazo de 
6 (seis) meses, conforme artigo 452 da CLT.  
Se houver recontratação antes do prazo de 6 
(seis) meses o contrato será automaticamente 
considerado por prazo indeterminado.  
A empresa até pode celebrar com o mesmo 
empregado um novo contrato de experiência 
antes do prazo de 6 (seis) meses desde que seja 
para função distinta daquela exercida no contrato 
anterior.

A regra acima dos 6 (seis) meses se 
aplica para os casos de recontratação de 
empregados que não estavam em contrato 
de experiência e foram demitidos sem ou 
com justa causa? 
A recontratação nada mais é do que readmitir 
ao quadro de funcionários um colaborador 
que em outra ocasião tenha sido desligado. 
Não havendo qualquer fraude à legislação 
trabalhista por parte do empregador 
(simulação para o empregado receber o seguro 
desemprego e sacar o FGTS, por exemplo), 
não há vedação na recontratação de ex-
empregado, e independentemente do prazo 
do vínculo anterior, podendo esta ser feita. 
Não obstante, e por cautela, em observância a 
Portaria do Ministério do Trabalho nº 384/1992, 
nas hipóteses em que o empregado não estava 
em contrato de experiência e tenha sido demitido 
sem justa causa, é prudente que a recontratação 
observe o prazo não inferior a 90 (noventa) dias, 
visto que a recontratação em prazo inferior a 90 
dias e, nas hipóteses em que o empregado já tenha 
realizado os saques do FGTS e recebido algumas 
parcelas do seguro desemprego será muito difícil, 
ou quase improvável, que a empresa consiga 

provar que a demissão não foi fraudulenta. 
Uma vez comprovada que a demissão foi 
fraudulenta, além de multa, os envolvidos 
poderão sofrer sanções nas esferas trabalhista, 
criminal, entre outras.

Posso demitir meu funcionário e recontratar 
como pessoa jurídica? 
De acordo com as novas regras inseridas 
pela reforma trabalhista, Lei Nº 13.467, 
é proibida a contratação de um ex-
funcionário como Pessoa Jurídica em menos 
de 18 (dezoito) meses após sua demissão. 
Observe-se, ainda, que não é permitido que 
um colaborador anteriormente demitido, preste 
serviços a empresa antes do prazo de 18 meses, 
mesmo que esse colaborador tenha sido admitido 
por uma empresa terceirizada prestadora 
de serviços ou tenha se tornado autônomo. 
Logo, havendo interesse em recontratar ex-
funcionário como Pessoa Jurídica, conforme 
permitido pela nossa legislação trabalhista, a 
empresa deve aguardar o prazo de 18 (dezoito) 
meses. 

Fontes: Constituição Federal, Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), Lei Nº 13.467; Ministério 
do Trabalho e Previdência; Senado Federal; 
Contábeis; Departamento Pessoal e Leis esparsas. 

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
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Chopp / Porcelana / Glitter / Cromada

Entre em contato:

Estamos também nos apps:

p a r c e l a m e n t o  e m  a t é

Rodovia Bunjiro Nakao, 4100 - Curral - Km67,5 (na frente da rotatória/retorno)

www.exclusivepiscinas.com.br@exclusiveibiuna

15 3199-210311 91308-6879 / 91482-4665

Suporte técnico (15) 99171-1037 | ibiuna@exclusivepiscinas.com.br

• Instalação
• Manutenção
• Produtos

PISCINAS DE FIBRA



2022, ano de 
grandes conquistas

Estamos nos despedindo de 2021, um ano intenso 
e cheio de desafios, mas que também nos ensinou 
muito e trouxe várias oportunidades para aqueles 
que conseguiram se reinventar e se adaptar ao 
novo “normal”.
Foi um ano no qual pude experimentar 
descobertas maravilhosas, dentre elas a 
astrologia. Esta ciência nos permite viver de forma 
alinhada com as energias que o universo está 
reverberando através do trânsito dos planetas. Se 
você ainda não percebeu é porque não parou 
para prestar atenção quando a Lua está fora de 
curso por exemplo, e muitas coisas acabam saindo 
do planejado. A Lua sem “direção”, aumentam as 
chances de acontecer os imprevistos.
A Lua é um dos planetas com o trânsito mais 
acelerado, passando mais ou menos dois dias e 
meio em cada signo. Como a Lua faz referência as 
nossas emoções, podemos facilmente perceber 
que ficamos corajosos e impulsivos com a Lua em 
Áries, ou emotivos e apaixonados com a Lua em 
Peixes. 
Todos nós vamos experimentar essas vibrações, 
uns mais e outros menos, mas se pararmos para 
reavaliar como estamos nos sentindo, com certeza 

conseguiremos perceber a influência do signo. 
Falo da vibração do dia no meu Instagram 
@pamastrologa.
Um dos fenômenos astrológicos que mais causam 
mudanças e transformações no coletivo, são os 
eclipses. Acabamos de ter um eclipse lunar no dia 
19 de novembro no eixo Touro/Escorpião, que 
abriu a temporada de eclipses nestes signos. Em 
2022, nós teremos mais quatro, sendo dois 
lunares e dois solares. Eles acontecerão nos dias 
30/04, 16/05, 25/10 e 08/11. Este último eclipse 
lunar do ano (19/11) fez referência às 
transformações emocionais e mudanças, quase 
como se o universo nos tirasse da zona de 
conforto para podermos aprender a olhar as 
situações de outro ângulo.
Os eclipses lunares fazem referência ao nosso 
passado, trazendo à tona coisas que precisam ser 
repensadas e analisadas com calma, para 
tirarmos os ensinamentos de cada situação e a 
partir delas evoluir. 
Mas o último eclipse deste ano foi um eclipse solar 
que aconteceu no dia 04 de dezembro com uma 
forte influência do signo de Sagitário, já que o Sol 
e a Lua estavam neste signo. Os eclipses solares 

nos fazem referência ao futuro, das coisas que 
queremos alcançar e até a conquista de planos e 
objetivos que estivemos trabalhando a algum 
tempo. Sagitário vai nos trazer expansão, nos 
ajudando a transcender as barreiras e os limites 
que muitas vezes nós colocamos nos nossos 
sonhos.
Por isso é muito importante você identificar no seu 
mapa astrológico qual casa está em Sagitário, 
para você ter um direcionamento de como agir 
da forma mais assertiva para que essa expansão 
aconteça. Se você ainda não tem o seu mapa 
astrológico eu recomendo que faça. No site 
ASTRO.COM você consegue fazer de forma 
rápida e gratuita o desenho do seu mapa.  
Em 2022 também teremos 4 Mercúrios 
retrógrados, do dia 14/01 até 04/02, depois do 
dia 10/05 até 03/06, mais um do dia 10/09 até 
02/10 e o último do dia 29/12 até 18/01/2023. 
A retrogradação de Mercúrio acontece quando o 
planeta chega mais perto da Terra e nós temos a 
impressão de que ele está “andando para trás”. 
Em verdade, essa aproximação potencializa a 
vibração deste planeta sobre nós. Muitas pessoas 
acreditam que durante esse fenômeno coisas ruins 
acontecem e realmente nós ficamos com os 
pensamentos mais lentos, com a comunicação 
confusa e muitas coisas eletrônicas quebram ou 
deixam de funcionar abruptamente e sem 
explicação. Não é aconselhado nestes períodos 
fazer grandes compras principalmente se você 
utilizar o meio digital para efetuá-las e se possível 
deixar conversas importantes e decisivas para pós 
MR (mercúrio retrógrado). Pessoalmente eu vejo 

MR como uma oportunidade de ir mais lento, 
reavaliar como está o caminho e nos permitir a 
respirar um pouco.
Anotado todas as datas de eventos mais 
relevantes que acontecerão em 2022 
astrologicamente eu não poderia deixar de fora 
um último fenômeno que começa ainda este ano e 
se estende para o próximo ano que é Vênus 
retrógrado.
Vênus é um planeta que faz referência a beleza, 
ao amor, a fortuna e às nossas relações. Ela ficará 
retrógrada do dia 19/12 até 29/01/2022 na 
vibração do signo de Capricórnio. Isto acontece a 
cada um ano e meio apenas e durante 45 dias 
poderemos experimentar fortemente essa 
influência venusiana.
A minha dica é, olhe com responsabilidade e 
maturidade todos os aspectos que este planeta 
rege. Serão dias que nos exigirão uma postura 
mais adulta em que teremos que levar em 
consideração as consequências das nossas 
escolhas. Aproveite para dar um passo além nas 
suas relações, mas lembre-se de ser responsável 
com os seus sentimentos e com o do seu 
parceiro/parceira também.
Olhando de forma geral, 2022 está propenso a 
grandes conquistas, principalmente se você já 
estava planejando e tirando os seus sonhos do 
papel e colocando em prática. Lembre-se que 
365 dias passam rápido e esse dias vão chegar 
independentemente de você começar algo ou 
não. Então, não deixe para amanhã o que pode 
fazer por si mesmo hoje. Afinal de contas se não é 
você, então quem transformará a sua vida?

Astrologia
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Segunda a Sábado
das 08h às 15h

Temos salgados e  pães!

Padaria • Mercearia • Minimercado

michellerestauranteMichelle Restaurante

Rodovia Bunjiro Nakao, KM 63 - Ibiúna/SP

(15) 97404-7857(15) 3249-2810

Horário de Funcionamento

Marmitex a partir de R$ 14,00

Av. Maria La Farina Milani, 347 - Centro - Ibiúna, SP

(15) 3248-1240
ENTRE EM CONTATO:

Pizzaria às sextas e sábados das 19:00h às 23:00h

@marquinhos_restaurante @marquinhosrestaurante 

CAIPIRA
Cozinha

da Sol

FOGÃO A LENHA

Rod. Bunjiro Nakao km 83,5 ao lado do posto Garoto - Cocais - Ibiúna/SP

15 99771-1232 15 99651-4664

Self-service • Prato feito
Disk Entrega

272_bar 272bar

Rua Benjamin Constant, 286, Ibiúna, SP



Desejo muita luz e energias positivas.
Beijos da sua astróloga,

Pamela Silva

Estamos nos despedindo de 2021, um ano intenso 
e cheio de desafios, mas que também nos ensinou 
muito e trouxe várias oportunidades para aqueles 
que conseguiram se reinventar e se adaptar ao 
novo “normal”.
Foi um ano no qual pude experimentar 
descobertas maravilhosas, dentre elas a 
astrologia. Esta ciência nos permite viver de forma 
alinhada com as energias que o universo está 
reverberando através do trânsito dos planetas. Se 
você ainda não percebeu é porque não parou 
para prestar atenção quando a Lua está fora de 
curso por exemplo, e muitas coisas acabam saindo 
do planejado. A Lua sem “direção”, aumentam as 
chances de acontecer os imprevistos.
A Lua é um dos planetas com o trânsito mais 
acelerado, passando mais ou menos dois dias e 
meio em cada signo. Como a Lua faz referência as 
nossas emoções, podemos facilmente perceber 
que ficamos corajosos e impulsivos com a Lua em 
Áries, ou emotivos e apaixonados com a Lua em 
Peixes. 
Todos nós vamos experimentar essas vibrações, 
uns mais e outros menos, mas se pararmos para 
reavaliar como estamos nos sentindo, com certeza 

conseguiremos perceber a influência do signo. 
Falo da vibração do dia no meu Instagram 
@pamastrologa.
Um dos fenômenos astrológicos que mais causam 
mudanças e transformações no coletivo, são os 
eclipses. Acabamos de ter um eclipse lunar no dia 
19 de novembro no eixo Touro/Escorpião, que 
abriu a temporada de eclipses nestes signos. Em 
2022, nós teremos mais quatro, sendo dois 
lunares e dois solares. Eles acontecerão nos dias 
30/04, 16/05, 25/10 e 08/11. Este último eclipse 
lunar do ano (19/11) fez referência às 
transformações emocionais e mudanças, quase 
como se o universo nos tirasse da zona de 
conforto para podermos aprender a olhar as 
situações de outro ângulo.
Os eclipses lunares fazem referência ao nosso 
passado, trazendo à tona coisas que precisam ser 
repensadas e analisadas com calma, para 
tirarmos os ensinamentos de cada situação e a 
partir delas evoluir. 
Mas o último eclipse deste ano foi um eclipse solar 
que aconteceu no dia 04 de dezembro com uma 
forte influência do signo de Sagitário, já que o Sol 
e a Lua estavam neste signo. Os eclipses solares 

nos fazem referência ao futuro, das coisas que 
queremos alcançar e até a conquista de planos e 
objetivos que estivemos trabalhando a algum 
tempo. Sagitário vai nos trazer expansão, nos 
ajudando a transcender as barreiras e os limites 
que muitas vezes nós colocamos nos nossos 
sonhos.
Por isso é muito importante você identificar no seu 
mapa astrológico qual casa está em Sagitário, 
para você ter um direcionamento de como agir 
da forma mais assertiva para que essa expansão 
aconteça. Se você ainda não tem o seu mapa 
astrológico eu recomendo que faça. No site 
ASTRO.COM você consegue fazer de forma 
rápida e gratuita o desenho do seu mapa.  
Em 2022 também teremos 4 Mercúrios 
retrógrados, do dia 14/01 até 04/02, depois do 
dia 10/05 até 03/06, mais um do dia 10/09 até 
02/10 e o último do dia 29/12 até 18/01/2023. 
A retrogradação de Mercúrio acontece quando o 
planeta chega mais perto da Terra e nós temos a 
impressão de que ele está “andando para trás”. 
Em verdade, essa aproximação potencializa a 
vibração deste planeta sobre nós. Muitas pessoas 
acreditam que durante esse fenômeno coisas ruins 
acontecem e realmente nós ficamos com os 
pensamentos mais lentos, com a comunicação 
confusa e muitas coisas eletrônicas quebram ou 
deixam de funcionar abruptamente e sem 
explicação. Não é aconselhado nestes períodos 
fazer grandes compras principalmente se você 
utilizar o meio digital para efetuá-las e se possível 
deixar conversas importantes e decisivas para pós 
MR (mercúrio retrógrado). Pessoalmente eu vejo 

MR como uma oportunidade de ir mais lento, 
reavaliar como está o caminho e nos permitir a 
respirar um pouco.
Anotado todas as datas de eventos mais 
relevantes que acontecerão em 2022 
astrologicamente eu não poderia deixar de fora 
um último fenômeno que começa ainda este ano e 
se estende para o próximo ano que é Vênus 
retrógrado.
Vênus é um planeta que faz referência a beleza, 
ao amor, a fortuna e às nossas relações. Ela ficará 
retrógrada do dia 19/12 até 29/01/2022 na 
vibração do signo de Capricórnio. Isto acontece a 
cada um ano e meio apenas e durante 45 dias 
poderemos experimentar fortemente essa 
influência venusiana.
A minha dica é, olhe com responsabilidade e 
maturidade todos os aspectos que este planeta 
rege. Serão dias que nos exigirão uma postura 
mais adulta em que teremos que levar em 
consideração as consequências das nossas 
escolhas. Aproveite para dar um passo além nas 
suas relações, mas lembre-se de ser responsável 
com os seus sentimentos e com o do seu 
parceiro/parceira também.
Olhando de forma geral, 2022 está propenso a 
grandes conquistas, principalmente se você já 
estava planejando e tirando os seus sonhos do 
papel e colocando em prática. Lembre-se que 
365 dias passam rápido e esse dias vão chegar 
independentemente de você começar algo ou 
não. Então, não deixe para amanhã o que pode 
fazer por si mesmo hoje. Afinal de contas se não é 
você, então quem transformará a sua vida?
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Rua José Juni, 75 - Centro - Ibiúna - SP

Agradecemos a cada uma das pessoas,
colaboradores e clientes, que fazem

dessa empresa uma verdadeira Família.

Bolos Decorados 
Confeitos Modelados

Kit festa e Caixas Festas

15 997.47.62.5115 991.96.39.16



Dia 30 de Novembro comemoramos os 10 anos da Revista Mais Ibiúna e realizamos a entrega da premiação do ganhador do 
2º Concurso de Fotografia de Turismo. Um evento que contou com os parceiros, clientes, familiares e amigos, celebrando conosco 
a alegria de ser 10!
Muita gratidão a todos os presentes e aos patrocinadores que fizeram deste dia uma grande festa.

PATROCINADORES: APOIO:REALIZAÇÃO:

POR VIR COMEMORAR
COM A GENTE A ALEGRIA

Galeria de Fotos



Dia 30 de Novembro comemoramos os 10 anos da Revista Mais Ibiúna e realizamos a entrega da premiação do ganhador do 
2º Concurso de Fotografia de Turismo. Um evento que contou com os parceiros, clientes, familiares e amigos, celebrando conosco 
a alegria de ser 10!
Muita gratidão a todos os presentes e aos patrocinadores que fizeram deste dia uma grande festa.

PATROCINADORES: APOIO:REALIZAÇÃO:

POR VIR COMEMORAR
COM A GENTE A ALEGRIA







d e c o r a ç ã o  d ed e c o r a ç ã o  d enatal
A decoração de Natal é a preparação do lar ou do 
comércio, para dar as boas vindas ao espírito natalino. 
Luzes para acender a chama do amor ao próximo, 
iluminando o caminho e fazendo brilhar o que há de mais 
sublime no ser humano: a solidariedade.
Pinhas para lembrar que a nossa vida, pode até ter 
espinhos, contudo, ao centro, há a beleza arquitetônica de 
outros elementos, revelando a delicadeza de uma flor.
O verde simbolizando a esperança em dias melhores, o 
renascer da paz, da alegria, trazendo prosperidade.
O vermelho do manto sagrado, do coração, do fogo da 
paixão.
E a ceia de Natal é compartilhar o alimento que cada um 
necessita, recebendo de presente tudo que compõe a 
decoração: a solidariedade, o amor, a paz, a esperança, a 
paixão, a fé pela vida, pelo próximo. Relembrando que 
devemos amar uns aos outros e nos preparar para um novo 
ano, uma nova vida, cheia de planos e projetos.

Decoração
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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



Chefe Otávio Brito e a equipe da Casa Britto
deseja a todos um feliz natal e um próspero
ano novo. casabritto

I N G R E D I E N T ES M O D O  D E  P R E PA R O
• 03 ovos
• 500ml de leite
• 150ml de óleo
• 60g de fermento para pão
• 04 colheres de açúcar
• 01 colher de sal
• 1kg de farinha de trigo
• Essência de panetone
• 01 gema para pincelar

Em leite morno, acrescente o fermento, o óleo, os ovos e o açúcar 
e mexa bem, até espumar.
Logo após, acrescente o trigo aos poucos, juntamente com o sal e 
20 gotas de essência de panetone. Sove até que comece a soltar 
das mãos. Caso precise, acrescente um pouco mais de trigo.
Deixe a massa descansar por 20 minutos.
Em seguida, estique a massa com o auxílio de um rolo numa 
superfície enfarinhada. Espalhe todas as frutas sobre a massa e 
enrole, como um rocambole, e corte na espessura de 3 dedos.
Numa forma untada (forma de pudim), coloque os pedaços um do 
lado do outro, e deixe descansar até dobrar de tamanho.
Pincele com gema e leve ao forno a 180° por 40 min, ou até que 
fique bem dourado.
Por fim, misture o leite condensado e o açúcar de confeiteiro, leve 
ao micro-ondas por 40 segundos e mexa. Depois coloque sobre a 
rosca. Esta receita rende duas roscas em uma forma
de 25 cm.

R E C H E I O

CO B E R T U R A

• 100g frutas cristalizadas
• 100g uva passa branca
• 100g uva passa preta
• 100g de amêndoas
• 100g de nozes
• 100g de damasco
• 100g de tâmaras sem semente

• 200g de açúcar de confeiteiro
• 200g de leite condensado
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“Que o nosso coração seja ponte de união, de solidariedade e nunca muralha 
que divide, que impede o crescimento do outro. ”

Qual cidade não gostaria de ver um filho seu 
valorizá-la e torná-la mais conhecida? E mais, 
cuidar da sua memória, patrimônio de notório 
valor, tendo em vista inclusive as gerações 
futuras?

Trecho da mensagem da professora Normandia Azi Lacerda, residente em 
Alagoinhas/BA, ao querido amigo e escritor Luiz Antônio Falci.

Faz dois anos que foi lançado o livro com a coletânea das lembranças registradas 
pelo autor Luiz Antônio Falci. Um acervo de memórias e fotos do cotidiano, 
costumes e fé da família Falci e sua contribuição na história de Ibiúna.

Caçula da união de Antônia e Olímpia Falci, Luigi, como é carinhosamente 
citado por amigos, guardou durante anos contos e poemas, principalmente 
acrósticos, que escrevia para recordar os melhores momentos em família.

O livro conta como os pais conduziam as atividades familiares, a educação dos 
filhos e sua contribuição para a sociedade ibiunense, com acentuadas 
realizações socioculturais e políticas, até hoje enaltecidas pela população.

Todos tios de Luigi foram mencionados nesta obra, assim como há um 
capítulo para cada um dos seus nove irmãos. Entre as cento e 

cinquenta e cinco páginas, trinta foram exclusivas para um dos mais 
ilustres, reverenciados e emblemático gestor público de Ibiúna: Zezito 
Falci.

Ocupando o capítulo XV, José Vicente Zezito Falci tem sua trajetória política e seus 
grandes feitos destacados pelo escritor, relatando todos os seus acontecimentos 

que marcaram a vida do seu tão querido povo ibiunense.  
Semeando o Bem Viver é um livro que exalta Ibiúna, seus valores, suas crenças, 
trazendo à memória os acontecimentos que construíram nosso torrão natal.

O livro de Luiz Antônio Falci ganhou 
terras baianas, terras estrangeiras, 

trazendo à memória dos filhos da nossa 
terra preta, natos ou adotivos, a recordação 
dos verdes campos, da sua generosidade e 
do coração afetuoso do seu povo.

Evento de lançamento do livro
“Semeando o bem viver” (2019)
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Gostaria de investir no mercado de criptomoedas
mas não sabe como?
Nós fazemos isso para você.

O nosso DNA é a
TRANSFORMAÇÃO

@s91.2_analuiza

11 99126-6148



7º DESAFIO
OUTUBRO ROSA

CORRER POR UMA CAUSA É AINDA MELHOR!

Com o intuito de incentivar a prática esportiva e conscientizar as mulheres da importância do combate contra o câncer de 
mama, a educadora física Mariana Almeida, organizou o 7º DESAFIO OUTUBRO ROSA, uma prova de 
corrida/caminhada de rua FEMININA, que devido à pandemia de COVID-19, novamente foi realizada no formato “PROVA 
VIRTUAL”, no período de 01 a 31/10, utilizando aplicativos para registro do percurso.

A classificação final das atletas que participaram da 
prova online e cumpriram todo o regulamento, teve 
como ganhadoras: Claudia Takehashi Florêncio Pinto 
com 231,72km por distância percorrida e Raquel 
Barreto de Oliveira com menor Pace.
O evento contou com a participação de Pamela Silva, 
dando uma prática de Yoga e a galera do 
#vamucorreribiuna. Uma homenagem especial ao 
amigo “Bracinho”, que luta contra o câncer, e 
agradecimentos a todos que viabilizaram a realização 
do evento: atletas, equipe da organização e 
patrocinadores.

A cada mecha um ato de amor
Esse ano, quase 5 quilos de cabelos foram arrecadados 
para o Instituto Amor em Mechas, em parceria com o 
salão ibiunense Hair Punk e Shampoo Hair Style de São 
Roque. 
“Estar triste e deprimida interfere no sistema 
imunológico, por isso, nas nossas ações procuramos 
levar alegria, estimulando essa mulher em tratamento a 
se sentir bela e feminina”, Débora Pieretti do Amor em 
Mechas.

Treinão de aniversário
No dia 21/11, atletas se reuniram para comemorar o 
quarto ano da equipe #vamucorreribiuna. A 
concentração foi no SAMU, onde iniciou a largada da 
corrida e caminhada até o Lost. Alessandra Oliveira, 
organizadora do evento, agradece os alimentos 
doados pelos participantes e a todos os 
patrocinadores. “O segredo, Alice, é cercar-se de 
pessoas que façam sorrir teu coração. E então, só então 
encontrarás o País das Maravilhas”. (Chapeleiro 
Maluco)

mais ibiúna30

Esporte



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

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.
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Ibiúna-SP

Proibido para
menores de 18 anos

TODO DIA É DIA DE
Combo Gulosão

marmitex pq (filé de frango ou
calabresa c/ fritas)

+ salada + coca 220ml



Os Caipiras de Ibiúna
“Chik na butina”, “e lasquera” dois ibiunenses virando atração de programas de tv, shows, festas, feiras, eventos, 
campanhas solidárias, personificando o jeito de quem vive no campo.

Adenardo e Manoer Pinto são os nomes artísticos de 
Genivaldo Nunes da Silva e Everton Domingues, 
respectivamente. Nove anos de estrada, começaram como 
palhaço se apresentando no bairro, na roça, brincando 
com as crianças.
Convidados por Nando Soares como animadores de 
plateia no Programa Ritmo da TV, foram chamados para a 
frente das câmeras por serem divertidos e dançaram com 
as bailarinas, uma grande oportunidade de promoção.
Em festas juninas, animações em loja e em alguns 
programas, levam os personagens criados por eles: 
Pantera Cor de Rosa (a Rosinha Pantera), Valdão 
Pingaiada, Kiko e Chaves cover.
“Os Caipiras” surgiram de um convite do radialista e 
comunicador Luiz Cláudio, após vê-los em uma 
participação especial, falou que o sonho dele era 
ter um programa sertanejo e ter dois caipiras 
ao seu lado. 
Enquanto Manoer tem um estilo 
Mazzaroppi, Adenardo quis ser o 
caipira da cidade. Desde então, foram 
protagonistas em episódios de curtas 
metragens Os Caipiras Imortais do 
cineasta Danilo Broll, participaram de 
programa do SBT, de vídeo clipe 
musical e já foram convidados 

para se apresentar no exterior e veio a pandemia 
atrapalhar seus planos.
Hoje, estão com a agenda lotada com aparições no 
Programa Resenha com o Zé em Cotia, com apresentação 
do Zé Porcão, Sem limites com Tânia Matochi em Sorocaba, 
programa de rádio fm Cidade Alumínio, participação nos 
programas da rádio Una e ainda possuem um canal no 
Youtube, publicando toda sexta o quadro de entrevistas 
“Banquinho dos Caipiras”.
Possuem parceria com Mirian Prestes, apoiando as 
campanhas de capitação de doação de sangue, combate 
a leucemia, acompanhando-a em todos programas de TV, 
rádio, eventos nos ranchos.

Contato:       15 99856-4180

Com os personagens da revista "Nosso Amiguinho"
da Casa Publicadora Brasileira e Escola Adventista
Com os personagens da revista "Nosso Amiguinho"Com os personagens da revista "Nosso Amiguinho"
da Casa Publicadora Brasileira e Escola Adventistada Casa Publicadora Brasileira e Escola Adventista

Contato:       15 99856-4180Contato:       15 99856-4180
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Após longos anos batendo cabeça nos festivais de rock, Danilo Broll viaja para o mundo digital, cria o Planeta Azul e 
abre seu universo, direcionando seu foco para a sétima arte, tornando-se um cineasta.

A cinegrafia de Danilo Broll está baseada em um 
longa-metragem “No Livro Arbítrio”, vários curtas como “A 
carta”, “Fé”, “A princesa e o monstro”, “O que há dentro de 
mim”, “Mulheres de 40”, “A força da mulher I e II”, “Noite”, 
“Frio”, “Covid - uma Prisão sem Grades” e mais 21 Episódios 
dos “Caipiras Imortais”, disponíveis na página do facebook 
Diário do Broll.
Cinema significa a arte de compor e realizar filmes para 
serem projetados ou sala de espetáculos onde se veem 
projeções cinematográficas. 
Utilizando-se deste conceito, Broll lança projeto que visa 
levar a exibição dos seus filmes para os bairros da cidade. A 
ideia é dar a oportunidade às crianças, aos jovens e a toda 
população bairrista, a experiência do contato com o cinema 
e ainda incentivar as pessoas a sonhar com uma profissão 
que muitos considerariam “longe do alcance”.  Mostrar os 
talentos de Ibiúna e valorizar os artistas e a cultura local.
O elenco dos filmes do Broll é composto por moradores de 
Ibiúna, isso gera uma identificação e proximidade dos 
telespectadores com os atores, estimulando o pensamento 
de que tudo é possível, desde que você tenha o desejo de 
mudar ou realizar.
Cada filme aborda um tema da atualidade: a violência 
contra a mulher, a gratidão por estar vivo, o direito da mulher 
à igualdade e às oportunidades, depressão, o milagre da fé, 
COVID-19, a falta de água com a seca da represa de 
Itupararanga, as escolhas da vida.
A turnê pelos bairros contará com as escolas públicas como 
espaço para a exibição, podendo ser em salas de aula, na 
quadra de esportes, ou ainda em propriedades privadas como 
chácaras, sítios. A entrada será franca, com direito gratuitamente 
à pipoca. 
A pré-estreia deste projeto acontecerá no centro da cidade, com 
palestras antecedendo a exibição dos filmes. A programação 
será nos dias 06 a 10 de dezembro, nas dependências da 
Escola de Qualificação Profissional LDG Brasil.

Após longos anos batendo cabeça nos festivais de rock, Danilo Broll viaja para o mundo digital, cria o Planeta Azul e 

Cine Broll
nos bairros
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ALUGUEL DE CAÇAMBAS
ESTACIONÁRIAS

DISK
ENTULHO

• Clínicas veterinárias
• Farmácia • Clínicas

• Hospitais

RESÍDUO
INFECTANTE

15 99630-1311

zmtransportesibiuna

ZM Ibiúna - Transportes

Rod. Bunjiro Nakao Km73
Rio de Una - Ibiúna/SP

Coleta de resíduos de saúde
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp!
(15) 99806-6567

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

Rua Guarani, 54 - Centro

15 98800-5992  /  15 99684-8444
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Mais um ano vai terminando e é chegada a hora do nosso exame de consciência. Este foi um ano 
bem difícil para todos nós. Precisamos avaliar se os nossos feitos nos ajudaram a sermos humanos 
melhores,  se conseguimos fazer alguma diferença positiva na vida de outras pessoas, se os nossos 
atos e memórias ficarão marcados na lembrança das pessoas.
Como pedido,  que o carinho, a leveza, a partilha, a compreensão, o amor e a paz invadam os nossos 
lares, cheguem aos nossos familiares, embalados por sorrisos, abraços e beijos. Mas que estes 
presentes venham acompanhados do discernimento e da necessidade de partilharmos tais dádivas 
com o maior número de pessoas possível, e que com isso possamos participar da construção de um 
mundo mais justo, saudável, fraterno, humano, alegre e divertido. Que a sabedoria e a 
responsabilidade venham junto, para nos ajudar a compreender que para promovermos qualquer 
mudança, devemos começar por nós, depois pelos que nos são próximos e logo seremos muitos.
Que, para os próximos dias, possamos cuidar e falar direto ao coração dos nossos semelhantes, 
levando tudo aquilo que essas recentes mudanças do mundo tem nos tirado.
Que o menino Jesus continue sempre nos acompanhando e nos iluminando, receba também o nosso 
desejo de um lindo e  feliz natal.

A P A P A I S N O E L
C H A B O A N O Z E S
B O L A V I N H A J O
C A R I N H O M Z F L
F E D O T O O S B E I
N A T A J R I O M A S
D I A E N A A B E I S
O A S N E E R P M O C
D E V I D A J E S U S
D A D I N V I N H O S
C U S C U Z D O C E S
R O A C A R O C R I S
A S E P R E S E P I O
M E S A I R O M E M Z
P A N E T O N E S I U
A F E L I Z N A T A L

Colaboração: J. E. Sobral



Entre em contato pelos números:

(15) 3249-3172 / (11) 99317-4487 / (11) 98876-4040 / (11) 97678-3680
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2º Concurso de

Fotografia
de turismo

WL Madeiras

Inspirar...
Construir...

Cobrir...

Sonhos!
15 99822-7987
15 3241-2425
15 3241-5828

ENTRE EM CONTATO!

• Decks
• Portas

• Janelas
• Lambris
• Portões

• Assoalhos
• Telhas em geral


