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Editorial

Vivemos em uma Estância Turística e pouco 
sabemos sobre ela. Entre os municípios paulistas, 
é a terceira com maior altitude, trigésima quarta 
em área territorial, a segunda com maior 
população rural. Possui 62,9% da área da Represa 
Itupararanga, 95% do Parque Estadual do Jurupará. 
Tem quatro rodovias, uma estadual e três vicinais.  
Ibiúna faz parte da região Turíst ica de 
mananciais, aventura e arte, com clima 
subtropical, relevo montanhoso, florestas 
nativas, capoeiras, cerrados, capoeirinhas, 
está localizada na Serra de Parnapiacaba.  
E com toda esta grandeza, ainda nos falta saber: 
onde ir no final de semana? E por lá, onde almoçar? 
Onde jantar? Onde comer algo diferente? Onde 
passear? Onde fazer esporte? Onde ouvir música 
ao vivo e apreciar a paisagem?
Sempre me perguntam indicações de lugares, 
serviços, produtos. Para atender a pedidos e tirar 
as dúvidas, decidimos lançar um novo produto 
de publicidade nas redes sociais: ONDE IR EM 
IBIÚNA.
Em postagens semanais, criamos categoria de 
publicação com tema variado, para direcionar o 
conteúdo e público. Desta forma, atingimos um 
maior número de pessoas, utilizando estratégia 
de veiculação. 
A ideia é dar a oportunidade a quem quer divulgar 
seu negócio, promoção ou novidade, de maneira 
mais interativa e dinâmica, aliando imagem, 
conteúdo e técnica de marketing digital 
Tudo pelo Turismo! Queremos auxiliar moradores, 
veranistas e turistas, a encontrar o que procura ou 
descobrir o que se tem em Ibiúna, tornando sua 
estadia na cidade mais prazerosa. 
Há dez anos fazemos nossa parte pelo turismo, 
pois a Revista Mais Ibiúna foi lançada com este 
intuito: promover e divulgar o que há na cidade, 
as pessoas que buscam ser mais e o empenho do 
empresário em trazer novidade para seu cliente. 
Desbravando Ibiúna, também descobrimos novos 
lugares, novos empreendimentos, lugares pouco 
frequentados, mas com muito potencial turístico. 
E este é o trabalho da nossa equipe Mais Ibiúna, 
revelar o que Ibiúna tem a oferecer, ilustrando nas 
páginas da revista ou publicando nas redes sociais.

E no mundo digital fizemos mais uma parceria. 
Agora representando comercialmente o Mapas 
Turísticos On-line de Marcelo Bini.
Uma ferramenta que coloca o turismo ao seu 
alcance. Uma plataforma digital que reúne 
informações das cidades, do trade de turismo, 
mapeando os empreendimentos e as atrações 
naturais e turísticas, visando orientar seus usuários 
na navegação no aplicativo e, com os pontos 
cardeais, a se locomover até o destino.  
O Mapas Turísticos On-line traz as rotas 
cicloturísticas de Ibiúna e em breve terá mapeado 
o cicloturismo das oito cidades associadas ao 
CONISUD - Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da grande São Paulo: Cotia Embu 
das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Juquitiba, Vargem Grande Paulista, São Lourenço 
da Serra e Taboão da Serra.
Agora é só marcar presença, se fazer presente e 
dar o próximo passo para o crescimento. Saber 
a direção é importante para chegar ao destino.

Parabéns Ibiúna!



Das 6h às 22h a padaria Hinode em Ibiúna, não para. Tem movimento o dia inteiro. Neste ritmo acelerado, 
este ano comemora seus dez anos de atividade e de muito carinho em servir. 
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O dia a dia na Hinode

Desde sua inauguração, a Hinode Avenida virou 
point em Ibiúna. O dia começa com a presença de 
famílias se reunindo para um café com pão na 
chapa, café espresso, suco, ou o tradicional 
pingado. Ainda têm as opções de pães doces, 
bolos, petit fours para adoçar as manhãs. Ou até 
aquele café antes de iniciar a jornada de trabalho, 
em companhia de amigos.
A hora do almoço é mais um período de muito 
movimento na padaria. Servem refeições de 
segunda a sábado e o cliente têm a disposição de 
sua escolha, a sobremesa que preferir para 
satisfazer seu apetite.
E no happy hour, há mais uma rodada de clientes 
comemorando o dia, a amizade, marcando 
encontro, acompanhados das porções e daquela 
cervejinha gelada. 
Nos finais de semana a padaria vira um "fervo", 
expressão muito usada pelos ibiunenses para 
demonstrar um grande agito, uma frenética 
movimentação. São os pães especiais o grande 
atrativo. As prateleiras e vitrines ficam recheadas de 
pães italianos, australianos, pão de torresmo, 
sovado, baguetes.
Sem falar na variedade dos doces e bolos 
confeitados, decorados para aguçar os olhares dos 
amantes de guloseimas. Bolos, doces, mono 
porções e salgados, você pode encomendar para 
sua festa.
Um verdadeiro banquete, difícil mesmo de resistir!

Capa
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Sindicato Rural de Ibiúna promove vários cursos gratuitos ao longo do ano com diversos temas, disseminando conteúdos 
para produção agrícola, gestão administrativa e financeira, sustentabilidade e rentabilidade no campo. Atualmente fomenta 
cursos de sensibilização do programa Turismo Rural, entre tantos outros.

Uma turma de dezoito alunos participou do curso 
de Monitoria na Propriedade Rural, coordenado 
pelo Sindicato Rural de Ibiúna e SENAR, em 
parceria com a Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, através da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo. 
O curso foi ministrado nos dias 22, 23, 24 de 
janeiro e finalizando em 13 de fevereiro, tendo um 
total de carga horária de 32 horas. Os alunos 
puderam ter acesso às técnicas de excelência no 
atendimento, hospitalidade, comunicação, 
liderança. Conheceram o perfil desejável do 
atendente/monitor, principais erros atendimento 
do monitor, dicas para obter excelência no 
atendimento, sugestões para lidar com 
reclamações dos turistas, o que fazer diante de 
situações delicadas. 
Na formatura do curso, 13 de fevereiro, 
colocaram em prática o que aprenderam, 
realizando uma visita monitorada com onze 
convidados de diferentes faixas etárias e 
características, para que tivessem a experiência 
aplicada em campo. 
A propriedade escolhida para esta tarefa de 
formatura foi o Sítio Sonho Natural, apenas 
dois quilômetros do centro da cidade e no 
entorno do atrativo turístico Mirante da Figueira, 
que compõe a rota da Figueira, idealizada pela 
secretária de Cultura e Turismo e onde será 
construído o Anfiteatro Municipal.
Os formandos iniciaram recepcionando os 
convidaddos, em seguida se revezaram 
contando a história da propriedade lapidada 
desde a década de 70, que possui dois alqueires 
de beleza natural preservada, grutas e 
construção arquitetônica incorporando as 
imensas pedras no projeto. Os visitantes ficaram 
encantados também com os caminhos em pedra 
brita formando mandalas, muitas esculturas de 
arte em harmonia com a natureza, a cabana 

estrelada, o “castelo”, o bambuzal e a palmeira 
latania trazida do Egito. Um verdadeiro paraíso a 
apenas dois quilômetros do centro.

www.sindicatoruraldeibiuna.com.br/eventos

facebook.com/sindicatoruralibiuna

instagram.com/sindicatoruralibiuna

Para saber mais sobre os cursos do
Sindicato Rural de Ibiúna, acesse as páginas:

Sindicato Rural de Ibiúna realiza formatura
do curso de Monitoria na Propriedade Rural

Formandos do Curso de Monitoria de Propriedade Rural
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Gente de quem? Filha de Sebastião eletricista e Célia costureira, Priscila Camargo Suzuki é artesã há mais de quinze anos. 
Mãe, dona de casa, empreendedora. Leva seu alto astral para as redes sociais na divulgação de seu trabalho, fazendo 
sucesso pela autenticidade. 

conhecer vários outros artesãos de muitos 
lugares do Brasil e do mundo. Consegui 
parcerias e uma das minhas realizações foi ter 
meus trabalhos expostos na maior feira de 
artesanato da América Latina a “Mega Artesanal”.

Consegue separar hora de trabalhar e de 
descansar?
Essa é a parte mais difícil para uma artesã, 
porque a gente trabalha com tanto amor 
envolvido com uma pintura, que a hora passa 
voando e a gente nem percebe (risos). Vou contar 
o que aconteceu comigo há dois anos, 
trabalhava em uma rotina puxada, sem descanso 
e acabei ficando doente. Aprendi a lição da pior 
maneira. Hoje em dia cuido de mim, reservo 
tempo para me exercitar e tiro alguns finais de 
semana para descansar.Quando começou a “viver” do artesanato?

Eu comecei muito cedo, inspirada pelo meu avô 
paterno, pintor. Minha mãe percebeu que eu 
levava jeito para desenhar e me matriculou em 
cursos de pintura em tela. Fui fazendo vários 
cursos de pintura em tela, e fiz disso um hobby. 
Os primeiros trabalhos surgiram quando eu 
trabalhava como vendedora em uma loja infantil. 
Alguns clientes viram minhas telas e começaram 
a me procurar para realizar pintura em tecido. Eu 
nunca tinha pintado em tecido, mas encarei o 
desafio e fui com a cara e a coragem. Adoro 
aprender coisas novas. 
Aprendi com meus 
próprios erros e fui 
aperfeiçoando as 

técnicas. Logo não estava tendo tempo para 
fazer os pedidos, porque só trabalhava nos finais 
de semana. Decidi largar o emprego CLT e 
mergulhei de cabeça no mundo do artesanato. E 
estou aqui até hoje!

Fazer artesanato mudou a sua vida?
Sim, o artesanato, além de ser minha profissão, é 
minha paixão. Ele transforma as pessoas. Para 
muitas, ele é uma válvula de escape, cura 
depressão. O artesanato me possibilitou 

O que você mais vende?
O carro chefe do ateliê são os aventais 
personalizados. Eles são criados para cada 
cliente. Faço desde a confecção até a criação de 
mascote, ou a pintura que a cliente desejar em 
seu avental. Mas também faço muitos panos de 
copa e as fraldinhas personalizadas, os primeiros 
trabalhos no início da minha carreira.

Qual conselho você daria para quem quer 
viver de artesanato?
Acredite em si mesma(o), no seu potencial. 
Parece uma frase clichê, mas no início a gente se 
desanima, nada é fácil no começo. A gente tem 
que persistir no que acredita. Buscar aprender 
coisas novas, se atualizar nas tendências. No 
artesanato, a gente sempre tem que trazer 
novidades. E principalmente, valorize seu 
trabalho, se valorize. 

Artesanato não tem
preço, tem VALOR.

Acompanhe a Priscila no Instagram:

pricasuzuki

Ela é Mais
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Dúvidas sobre Pensão por Morte

A coluna “Seus Direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, através da 
Dra. Simone Ito, esclarece algumas curiosidades dos nossos leitores referentes 
a Pensão por Morte Previdenciária (INSS).
O que é pensão por morte?
A Pensão Por Morte é um benefício previdenciário 
pago mensalmente aos dependentes do falecido, 
seja ele aposentado ou não na hora do óbito.
É considerado dependente aquela pessoa que 
dependia economicamente do falecido. Ou seja, 
é essa pessoa que terá direito à Pensão por Morte. 
São eles: o cônjuge; o companheiro (referente 
à união estável); o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 anos ou filho 
(qualquer idade) que seja inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência 
grave.

Preciso comprovar que sou dependente 
economicamente para receber a pensão 
por morte?
Quando o pedido for formulado pelo cônjuge; 
o companheiro (referente à união estável); o 
filho não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 anos ou filho (qualquer idade) que 
seja inválido ou que tenha deficiência intelectual 
ou mental ou deficiência grave, a necessidade 
econômica desses dependentes é presumida, ou 
seja, não é preciso comprovar a dependência 
econômica para o INSS.
Devendo, tão somente, comprovar que é cônjuge/
companheiro (a) ou filho do segurado falecido.
Vale ressaltar, ainda, que o enteado e a pessoa 
menor de idade que estavam sob tutela do falecido 

se equiparam como filho mediante declaração de 
óbito, desde que seja comprovada a dependência 
econômica.

A pensão por morte pode ser estendida até 
o término da faculdade ou até os 24 anos 
idade?
Importante esclarecer que, pensão por morte não 
é pensão alimentícia! Isso quer dizer que, pouco 
importa se o filho do falecido irá ou não cursar 
faculdade ou cursos similares, a pensão por morte 
não será prorrogada ou estendida até os 24 anos 
de idade ou término de faculdade.

Divorciado (a) ou ex-companheiro (a) que 
recebia pensão alimentícia pode receber 
pensão por morte?
O cônjuge ou companheiro divorciado ou 
separado, só terão direito a pensão por morte se 
comprovarem que recebiam pensão alimentícia 
ou se comprovar que retornou o convívio com o 
falecido como um casal. 
Vale ressaltar que, ainda que à época do 
divórcio, separação ou término da união estável 
o companheiro ou cônjuge tenha recusado a 
pensão alimentícia, ainda assim terão direito ao 
recebimento da pensão por morte se comprovada 
a necessidade econômica, conforme entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Seus Direitos



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

15 99605-8293 15 3318-3229
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Os pais do falecido ou os irmãos teriam 
direito a pensão por morte? 
Para que os pais e irmãos do falecido tenham 
direito a pensão por morte, é necessário que 
comprovem a dependência econômica, ou seja, 
que sobreviviam com ajuda do falecido. 
E no que tange ao irmão, vale lembrar, ainda, que 
somente o irmão não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 anos ou irmão inválido ou 
com deficiência intelectual, mental ou deficiência 
grave de qualquer idade terá direito a pensão por 
morte. 

Quais são os requisitos da pensão por 
morte?
Os dependentes que pretendem realizar o pedido 
de pensão por morte precisam comprovar: a 
ocorrência do óbito ou morte presumida do 
segurado; a qualidade de segurado do finado na 
época do falecimento; qualidade de dependente.

Desde quando vou receber a pensão por 
morte?
A data de início da pensão por morte irá depender 
de quando foi feito o pedido do benefício.
Isso quer dizer que, se o pedido for feito em até 
90 dias da morte do trabalhador ou contribuinte, 
a pensão por morte será paga retroativamente, 
desde a data da morte.
Porém, se o pedido for feito após 90 dias do 
falecimento, o pagamento será retroativo à data 
do pedido.
Mas, nos casos em que o dependente (filhos, 
enteados ou outros dependentes incapazes) o 
prazo para fazer o pedido é de até 180 dias após 
a morte para receber valores retroativos.

Qual valor vou receber de pensão por 
morte?
O valor será correspondente ao que o falecido 
recebia se aposentado fosse, ou a quantia 
equivalente à que ele teria direito se fosse 
aposentado por invalidez ou se fosse se aposentar.
Para os óbitos ocorridos ou para quem efetuou 
o pedido de pensão por morte no INSS antes de 
12 de novembro de 2019, receberá um valor 
mais benéfico que será de 100% do valor que 
o finado recebia de aposentadoria ou 100% do 
valor que ele teria direito caso fosse aposentado 
por invalidez na data do óbito.
Porém, para aquele que faleceu ou quem entrou 
com o requerimento administrativo após a 
reforma, ou seja, após 12 de novembro de 2019, 
o valor da pensão por morte passou a ser variável, 
de acordo com o número de dependentes.
Isso quer dizer que, os dependentes (cônjuges, 
companheiro, filhos e outros dependentes) 

recebem uma cota familiar fixa equivalente a 50% 
do valor da aposentadoria do falecido, mais 10% 
por dependente, até atingir o limite total de 100% 
da aposentadoria.

Existe um período de recebimento e 
duração da pensão por morte?
Sim, existe! Essa regra é definida de acordo com 
o tempo de contribuição do falecido e pela idade 
dos integrantes da família. 
Em resumo, quer dizer que, se o falecido possuísse 
na data do óbito menos de 18 contribuições, o 
cônjuge ou companheiro receberá o benefício 
pelo período máximo de 4 meses, se possuir mais 
que 18 contribuições, receberá a pensão por 
morte por um período maior, variável de acordo 
com a idade do principal dependente, conforme 
tabela abaixo:

Menos de 22 anos - 3 anos
Entre 22 e 27 anos - 6 anos
Entre 28 e 30 anos - 10 anos
Entre 31 e 41 anos - 15 anos
Entre 42 e 44 anos - 20 anos
45 anos ou mais - Vitalício (para sempre)

IDADE DO DEPENDENTE | DURAÇÃO DO BENEFÍCIO

Fontes: Constituição Federal; Lei nº 13.135/2015, 
Lei nº 8.213/1991, Lei nº IN 77/2015, Gov.
br, Agencia Brasil; Ministério do Trabalho e 
Previdência; CMPPREV; Senado Federal. 

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





Depois de dobrada, faça outra
dobra da esquerda para a direita.

O melhor guia da região,
cabe no seu bolso!

Passo 3:

Dobre a folha ao meio, debaixo para 
cima até as pontas se encontrarem. 

Até que fique dessa forma:

Passo 2:

Passo 1:
Destaque o guia da

revista nas páginas 15,16, 17 e 18
com cuidado para não rasgar

Saiba onde ir e o que fazer
em Ibiúina, com o melhor

guia da região!

10 anos fazendo
a nossa parte pelo turismo!













Conhecidos como os irmãos do Empório Engenho, 
localizado à beira da Rodovia Bunjiro Nakao, no 
quilômetro 65, os rapazes lembram das atividades do 
avô e começam a comercializar sua marca própria: 
Cachaça 3 Irmãos.
Iniciaram a produção em 2018, tendo hoje as 
variedades de cachaça envelhecidas (amburana e 
prata), e as saborizadas de canela e cambuci. As 
aguardentes diferem no acondicionamento e no tempo 
de fermentação, destilação e envelhecimento.
A cachaça prata ou pura fica em tonel de inox, para 
“não pegar o gosto” da madeira, durante seis a oito 
meses, período ideal para atingir a qualidade da 
marca. Já as cachaças saborizadas levam um ano para 
pegar o gosto e coloração da madeira em tonéis de 
amburana ou carvalho.
Nas dependências da loja Empório Engenho, um barril 
de carvalho acondiciona o alambique que descansa 
por seis a oito meses até “pegar o gosto” e estar pronto 
para o envase. Este é o único tonel de carvalho da 
destilaria e os fabricantes planejam ampliar esta 
produção, adquirindo uma área que comporte a 
produção.
Atualmente estão com capacidade mensal de 400 
litros, o que os impedem de alavancar as vendas. 
“Vários pontos na capital paulista compram o lote 
fechado, ou seja, a produção do barril de 200 litros”, 
afirma um dos sócios.
No projeto da nova área pretendida, planejam ter todo 
o processo da produção, desde a plantação de cana 
até o alambique, visando ser um ponto turístico, com 
decoração temática e ter degustação no local. Desta 
forma irão resgatar a tradição cultural e se tornarão um 
atrativo para visitantes de outras cidades.

Ibiúna-SP

Rod. Bunjiro Nakao, km 65,5 - Ibiúna/SP

15 99848-4213        emporioengenho

Negócios
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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
a partir de

R$ 75,00



Cia Liber D´Arte conquista
premiações no FENTA
O Grupo de teatro ibiunense participou de festival em Minas Gerais e volta com três premiações e 
seis indicações.

O Festival Nacional de Teatro de Governador 
Valadares realizou a sua 14ª edição, dos dias 
20 a 23 de janeiro, no Teatro Imaculada, 
tendo como tema “Arte que conecta”, com 
grande sucesso de público. Teve a 
participação de dezesseis companhias de 
teatro vinda de seis estados (MG, PR, RJ, SP, 
GO e AM), com apresentações voltadas para 
o público adulto e infantil.
No ano passado o festival foi cancelado 
devido a pandemia e agora retoma de forma 
presencial, seguindo as normas de 
procedimento contra a Covid-19, com regras 
mais flexíveis. Obteve grande sucesso de 
público, 892 pessoas nos espetáculos e 210 
inscritos nas treze oficinas de capacitação 
nos bairros da cidade, tendo na 
programação: circo, dança, de teatro, 
artesanato e muito mais, além de uma oficina 
ministrada no formato online.

A Cia Liber D´Arte subiu ao palco no dia 21 de 
janeiro, levando o espetáculo “Contando 
Histórias”, uma peça teatral com dois 
personagens, Lu e Cadu, que adoram viajar 
pelo Brasil contando histórias de amores, 
aprendizados, aventuras e esperanças 
nascidas nos rios e mares brasileiros, com 
muito humor e música.
O grupo ibiunense recebeu seis indicações: 
Melhor figurino, Melhor Iluminação (Juliano 
Rodrigues), Melhor Maquiagem, Melhor ator 
(João Victor Lima), Melhor Direção (Rafaela 
Campos), Melhor Espetáculo. E três 
premiações: Melhor Cenário (unânime), 
Melhor Atriz (unânime) e Melhor Trilha 
Sonora. 

Sobre a Cia Liber D'Arte
A Cia Liber D'Arte foi fundada em 2016 pela 
atriz e diretora de teatro Rafaela Campos, 
tem projetos mais voltados a cultura popular 
brasileira e a lutas de minorias como o 
movimento feminista. Em 2020, foi 
contemplada com o edital do PROAC LAB 
com o projeto CONTANDO HISTÓRIAS. Em 
2021, apresentou o espetáculo em escolas, 
eventos da cidade de Ibiúna e no III FESTÃO 

(Festival de Arte da Região de Sorocaba). 
Em 2022, foi o maior destaque no 14° 

FENTA de Governador 
Valadares/MG, com seis 

indicações e três premiações.
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
(15) 99806-6567

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



O festival iniciou com a premiação aos três 
finalistas do 1º Concurso de Desenho, com tema 
a Semana de 22. Em terceiro lugar ficou Hyan 
Amaral da Silva, em segundo lugar Cristiane 
Santana Mathias e o primeiro lugar foi para André 
Luiz de Oliveira. A arte do ganhador ilustrou a 
divulgação deste evento nos convites impressos 
e nas redes sociais. 
Durante os três dias a programação contou com 
a exposição de quadros do pré-lançamento do 
documentário que estreia em abril, “Pra onde 
caminha a arte?”, contemplado pela Lei de 

Em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 a Secretaria de Cultura e Turismo preparou 
um evento especial. Aconteceu no Centro Olímpico, de 15 a 17 de fevereiro, a Mostra de Arte - Centenário de 22, 
com uma série de apresentações, exposições e debates, tendo como objetivo difundir a formação cultural em Ibiúna.

Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei 14017/2020.
O período noturno, das 19h às 21h, foi 
contemplado com apresentações artísticas, 
começando com a peça Villa-Lobos em 
Movimento da companhia de teatro Cia Liber 
D´Art, após a premiação.  No segundo dia, uma 
apresentação de Katia Santos, Segunda Pele, 
vivência performática, finalizando com Sarau 
Filosófico. Já no terceiro e último dia, os cantores 
Tainá Cabral e Giovane Martins celebram a 
Semana de Arte Moderna e a programação 
termina com apresentação circense da Cia Nissi.

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

Depilação Definitiva

Avenida Capitão Manoel  de Oliveira Carvalho, 16 - Centro -  Ibiúna
Rua José Alembick, 68 - Centro - São Roque - Atrás do Pátio Corina

Whatsapp: (15) 99655-3463 
Whatsapp: (15) 99692-0390
Telefone: (15) 3248-1250

Agende seu 
horário e fique 
livre dos pelos!

A LED



Inscrições abertas para o Projeto Guri

O Projeto Guri abriu o seu período de inscrições que vai até o dia 
01 de Abril. As matrículas são para crianças e adolescentes de 6 
a 17 anos, interessados nos cursos gratuitos de Inicialização 
Musical (6 a 8 anos), Coral Juvenil (a partir dos 9 anos), Violão (a 
partir dos 8 anos) e Percussão (a partir dos 8 anos). 
As inscrições serão feitas PRESENCIALMENTE na Secretaria de 
Cultura e Turismo, localizada na Rua José Eugênio Machado, 163. 
Para se matricular são necessários aos documentos Cédula de 
Identidade (RG), CPF do aluno e do responsável, comprovante de 
residência e declaração escolar. A seleção dos alunos será feita 
por ordem de inscrição. 

Oficinas, cursos e palestras on-line gratuitas

A Prefeitura de Ibiúna, por meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo, está disponibilizando no mês de março, em parceria com 
o Governo do Estado de São Paulo, mais 16 oficinas, cursos e 
palestras on-line e gratuitas, em diversas áreas da Cultura. 
Os cursos serão realizados, ao vivo, pelo aplicativo Zoom e as 
inscrições começaram no dia 07 de fevereiro e podem ser feitas 
através do link: linktr.ee/oficinasnointerior.

Mais informações: https://ibiuna.sp.gov.br

Feira Natural todo sábado!

Com o apoio do Sindicato Rural de Ibiúna, aos sábados acontece 
a feira com produtos 100% naturais, sem agrotóxicos e 
fresquinhos. Uma variedade de hortaliças, verduras, geleias, mel, 
ovos caipiras, pães e frutas, são vendidas no local, direto do 
produtor. É realizada das 9 às 14h na Av. Antônio Falci, próxima 
da rotatória Ibiúna/Mairinque (ciclovia). 

mais ibiúna26
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Pensamento Lógico

Solução do Caça Palavras - Ed. 78

Solução do Caça Palavras - Ed. 80

Solução do Caça Palavras - Ed. 79

mais ibiúna28
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
(15) 99806-6567

Rua Martinho Xavier Fernandes, 512 Bairro Canguera | São Roque/SP | CEP 18145-029

11 4711-2414
11 99552-9500

NÃO
igualé



A colonização da região iniciou-se com a fazenda de Manoel de Oliveira Carvalho que, em 1711, recebeu 
uma sesmaria de uma légua em quadra. Seu herdeiro, Manoel de Oliveira Costa, erigiu nesse local, por volta 
de 1760, uma capela sob a invocação de Nossa Senhora das Dores. Única num grande território, esta 
sediou uma pequena povoação que se fixou ao seu redor, formando um vilarejo muito procurado para 
descanso dos tropeiros que demandavam às feiras de Sorocaba. Mais tarde, a fazenda e a capela foram 
adquiridas por Matheus de Abrão Pereira que conseguiu a elevação da povoação, em 1811, a freguesia, 
com o nome de Nossa Senhora das Dores do Una. A tradição simplificou a denominação do povoado para 
Una, devido à capela localizar-se nas proximidades do rio igual nome. O topônimo atual Ibiúna, adotado 
somente em 1944, é de origem indígena que significa terra escura (“Ibi“ = terra, "una" = preto, escuro). Nos 
primeiros tempos a base socioeconômica do lugar foi a agricultura de subsistência, contudo, a partir da 
criação do Município, em 1857, novos lavradores afluíram à região dedicando-se ao extrativismo vegetal 
(produção de carvão e madeira de lei) e mineral (exploração de areia e argila). Mas a fase de maior 
desenvolvimento deu-se com imigração Japonesa, cujos membros se concentraram em grande parte de 
Ibiúna. Iniciaram a formação de chácaras voltadas à produção hortifrutigranjeira, de grande importância no 
chamado cinturão verde da Grande São Paulo.

parabéns ibiúna

Fonte: www.cidadesdomeubrasil.com.br/ibiuna
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Caça Palavras
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