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Editorial
Primeiramente quero agradecer por ter participado
de uma entrevista no Ibiunacast, onde pude falar
sobre crise, política, concorrência, pandemia,
positividade, superação, fé, de uma forma
tranquila e animada.
Após os cinquenta anos, parece ser comum
avaliarmos nossos passos e fazer um balanço do
que foi vivido ao longo dos anos. E os números
viram estatísticas e parâmetros.
Começamos a calcular quantos abraços deixamos
de dar, a distância em quilômetros que nos separa
das pessoas amadas e lembramos que apenas
alguns dígitos de celular nos aproximam em
segundos. E mesmo assim levamos dias ou anos
para utilizá-los.
Alguns dizem que sou obcecada por estes
algoritmos insistentes que estão constantemente
conduzindo nossa existência. E digo “sim, somos
números e variáveis”.
Cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos,
são naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais
e muito complexos. Às vezes assustadores e muitas
outras, surpreendentes.
Chega uma hora que a vida convida para sentar e
refletir o que fizemos com o tempo a nós oferecido.
E o que faremos com o tempo que nos resta?
Quando vamos pôr um fim naquilo que passou
do limite da aceitação? Ou quanto ainda temos
para crescer ou conquistar o que sonhamos?
O passado vira referência e o presente é
determinante para a projeção do futuro. Ficar no
passado não dá lugar para o presente e nem se
alcança o futuro almejado. Vivemos de sonho,
daquilo que desejamos ter, fazer, onde estar. De
palavras que nos motive a impulsionar.
Quando a Revista Mais Ibiúna fez dez anos, eu
quis comemorar com um evento, uma festa. Por
causa da pandemia, algumas pessoas que sempre
me ajudaram nesta trajetória, não puderam estar
presentes. Entre elas, minhas irmãs, minha mãe
e muitos amigos.
Neste mesmo dia, entregava o prêmio para o
primeiro colocado do Concurso de Fotografia. O
ganhador coleciona fotos em lugares onde pratica
mountain bike, modalidade de ciclismo realizada
em percurso com maior dificuldade, acidentado
e cheio de desafios. Pois é, enquanto algumas
pessoas reclamam dos obstáculos da vida, outras
enfrentam, indo em busca da superação e vitória.

Foto: Edu Guadêncio

Depois dos 10...

Devemos nos inspirar nestes atletas, apreciar
o caminho e vibrar com cada etapa vencida,
registrando os momentos. É preciso permanecer
em movimento, dar os primeiros passos, escrever
mais algumas páginas da nossa história e
continuar em frente, sem parar, somando dias
e anos.
Se alguém perguntar se você já chegou ao final,
diga que está preparado para novos desafios, a
vida continua. E sabe o que vem depois dos dez?
Vem o 11, um recomeço!

Capa

a inovação em depilação definitiva
La Bella Estética Avançada constantemente investe em novos procedimentos e equipamentos para trazer
as últimas tendências do mercado para seus clientes em Ibiúna e região. Desta vez, adquiriu um
equipamento de Depilação Definitiva, aprimorando a técnica e nomeando de Led da Mih.
Dra. Michele Martins Campos, farmacêutica esteta,
terapeuta ortomolecular, é responsável pela La Bella
Estética Avançada, clínica que há doze anos possui
as mais avançadas técnicas, equipe altamente
qualificada e um atendimento em ambiente
reservado e com hora marcada, garantindo
conforto.
Pioneira na maioria dos equipamentos estéticos, La
Bella inova trazendo a depilação a led, adaptando a
técnica a partir de sua experiência com o laser,
diferenciando-se da convencional, inclusive no
tempo de resposta do tratamento.
O Led é a inovação da Depilação Definitiva, pelos
seus resultados rápidos e pelo extremo conforto na
sua aplicação quando comparado ao laser ou com
a fotodepilação. O equipamento foi desenvolvido
pensando em todos os fototipos de pele, desde as
mais claras, as com maior pigmentação, até as
bronzeadas.
Todo mundo merece a liberdade de ter uma pele
lisinha, livre de pelos encravados, de bolinhas, de
irritação e coceira, reações comuns em outros
métodos de depilação. Antigamente, muitos
pacientes desistiam do tratamento pela dor que o
laser provocava, além do resultado lento. Com o
conforto e rapidez desta técnica, os salões tiveram
novos adeptos da depilação a led, crescendo o
número de clientes masculinos na clínica.

LED x LASER x FOTODEPILAÇÃO
Assista o vídeo acessando QR code abaixo e
conheça a diferença entre estas técnicas de
depilação.

Acesse: abre.ai/leddamih
Ibiúna:
Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, 16
São Roque:
Rua José Alembick, 68 - Centro
(Atrás do pátio Corina)

Botox • Limpeza de pele • Peelings • I-lipo • Criolipólise
Endermoterapia • Carboxiterapia corporal e facial
Drenagem Linfática • Crio da Mih

labellaestetiica

15 99655-3463

15 99692-0390

15 3248-1250

PROCISSÃO
DOS LAVRADORES
A Procissão dos Lavradores antecede ao último
final de maio, período da romaria centenária em
louvor a São Sebastião e ao Divino Espírito Santo.
Realizada iniciando na manhã de domingo,
simboliza um dos maiores gestos de gratidão
dos produtores rurais ibiunenses a São Sebastião
pela terra produtiva.
Famílias de agricultores, em seus tratores
enfeitados, concentram-se no coreto onde é
ministrada a Grande Missa e logo em seguida
partem em procissão pela avenida São Sebastião
em direção à Igreja matriz Nossa Senhora das

Dores, acompanhados pelos olhos da população
que prestigiam o desfile.
Chegando próximo à praça central, os párocos
abençoam os tratores e os caminhões, sendo
parte da produção dos lavradores doada para a
igreja, revertendo sua venda em donativos. Nesta
edição, o desfile foi até mais tarde e teve os
expositores da Feira da Capelinha para
completar a festa com suas opções de arte e
gastronomia.

ACESSE O
ÁLBUM
COM TODAS
AS FOTOS
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Evento

O ambiente dos seus sonhos

@mgkmarmores

15 3249-3032

Rodovia Bunjiro Nakao, KM 61,5 - Votorantim - Ibiúna/SP

ROMARIA
DOS CAVALEIROS
A Romaria de São Sebastião tem como ápice a
chegada do santo no centro da cidade, na tarde
do último sábado de maio. Quando os ciclistas,
as motocicletas, os carros de boi, as charretes e
a cavalaria chegam no bairro do Lavapés, a
população comemora a proximidade do andor,
entoando em coro “Viva São Sebastião”.
Para que haja esta organização, os cavaleiros
saem do centro na sexta-feira pela manhã rumo
ao sertão para buscar São Sebastião. Este é um
dos momentos que a rua XV de Novembro e a Av.
São Sebastião ficam tomadas pelos cavaleiros e

comitivas. A saída para o sertão é abençoada
pelo padre, na presença das autoridades e da
imprensa de Ibiúna, a população e os lojistas
aguardam para ver o desfile dos lindos cavalos e
seus cavaleiros, que dura cerca de pouco mais
de uma hora.
Os cavaleiros pernoitam no sertão, assistem a
missa na Capela no sábado pela manhã e saem
antes dos romeiros em sentido ao centro de
Ibiúna, iniciando a romaria.

ACESSE O
ÁLBUM
COM TODAS
AS FOTOS
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Fotos: Manoel Marques

Evento

O inverno chegou,
e o frio derrubou
até a taxa
de matrícula!

CONVENCIONAIS

HIDROPÔNICOS

ORGÂNICOS

LEGUMES

FRUTAS

COGUMELOS

100% de desconto na taxa de

Matrícula 2022

Playground | Quadra poliesportiva coberta |
Cantina com produtos saudáveis | Serviço de Capelania à Família |
Serviço de Apoio Psicológico | Escola de Pais | Excursões Culturais
e Recreativas | Olimpíadas Esportiva, Social e Intelectual
(Adventure School) | Serviços Pedagógicos e Orientação Educacional;
Sistema de segurança e monitoramento |
Portal Educacional para alunos e professores, com informações sobre:
Boletins | Financeiro | Tarefas | Conteúdos | Ocorrências | Provas digitais
Laboratório móvel com tablets | Salas de aula tecnológicas equipadas
com computador, projetor e internet.

E muito mais!

Quer mais praticidade?

SIMPLIFIQUE!

PRODUTOS HIGIENIZADOS,
PRONTOS PARA CONSUMIR!

CHEGADA
DO SANTO
Após dois anos sem realizar a tradicional e
centenária romaria, devido à pandemia do
coronavírus, este ano teve muitos mais fiéis
participando da 103ª edição da Festa de
Sebastião, que inclui novena, as missas, a
procissão dos lavradores, a decoração do andor,
a romaria e as festividades durante os quatros
dias em louvor ao santo e ao Divino Espírito
Santo.
Costumeiramente, a romaria dos fiéis, que
buscam São Sebastião no sertão no último
sábado de maio, chega ao centro de Ibiúna no

início da avenida São Sebastião, por volta das
dezenove horas, sendo aguardados por milhares
de pessoas que esperam para acompanhar o
desfile da cavalaria e em seguida, o santo no
andor ornamentado.
Devido ao grande número de participantes este
ano, São Sebastião levou mais de três horas para
alcançar a praça da matriz, onde se festeja sua
chegada com missa campal no palco da praça,
finalizando com shows musicais.

ACESSE O
ÁLBUM
COM TODAS
AS FOTOS
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Fotos: Manoel Marques

Evento

ANDAIMES
MARTELETE
LIXADEIRA DE TETO
ROÇADEIRA
ESCORA P/ LAGE
SERRA CLIPPER
PERFURADOR
COMPACTADORES
TALHA
15 3249-1291 /

BETONEIRA

15 98174-9719

Rod. Bunjiro Nakao, 900 km69 (próx. ao Tijuco) Ibiúna/SP

Portões • Mesas • Cadeiras • Pergolado • Bancos • Rack • Portas

ateliedosmoveis1

Ateliê dos Móveis

11 99886-7374

Rod. Bunjiro Nakao, Km 67,5 - nº 10/20 - Bº Curral - Ibiúna/SP

Banho e tosa • Delivery

PET SHOP, COMÉRCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL
grand_imperio_racoes.pet.shop

15 93242-9115
grandimperioracoes@gmail.com

SIGA-NOS EM NOSSAS

REDES
SOCIAIS

/Revistamaisibiuna
@Revistamaisibiuna
/Revistamaisibiuna

Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 185
Centro - Ibiúna/SP

15 99806-6567

Fotos: Divulgação

Cultura

Luz do Caminho
Idealizado por Waldemar Nieri da
equipe Ibiúna Mountain Bike, em
parceria com Edilene Niebuhr da
Revista Mais Ibiúna, o projeto “Luz do
Caminho” comemora a retomada da
romaria espalhando 103 placas de
mensagens de fé e motivacionais ao
longo do caminho até a Capela de São
Sebastião.
Após dois anos de pandemia, Ibiúna
esteve novamente movimentada com
a maior festividade religiosa da cidade,
a romaria em louvor e devoção ao
santo protetor São Sebastião e ao
Divino Espírito Santo.
E para se fazer presente nesta
retomada, o projeto Luz do Caminho
foi criado para convidar as pessoas
para confeccionar placas com frases,
palavras de incentivo e fé distribuídas
ao longo do percurso mais próximo da
Capela de São Sebastião, no sertão
ibiunense.
O projeto Luz do Caminho é uma
extensão da ação promovida pelo
movimento de mountain bike, que já
espalhou placas em outras vias
públicas em Ibiúna.
Agradecemos WL Madeiras, Ibicolor
Tintas e Prica Pintura em Tecidos
pelas doações das placas e tintas,
respectivamente; as escolas Seme Issa
e Colégio Objetivo pela confecção de
várias placas, envolvendo os alunos; a
todos os amigos que colaboraram.
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Foto: lafscontabilidade.com.br

Seus Direitos

Dúvidas sobre Direito de Vizinhança
A Coluna “Seus Direitos”, por intermédio do Escritório Ito Advocacia, através da
Dra. Simone Ito, esclarece algumas curiosidades dos nossos leitores referentes
ao direito de vizinhança.
A nossa legislação vigente, em especial o Código Civil, regula os limites, responsabilidades e direitos
cada um e ajuda a garantir a harmonia entre moradores. Situações como barulho, muros, árvores e
animais são os principais focos de tensão e, justamente por isso, abordaremos, nessa matéria, algumas
dúvidas para ajudá-los numa convivência mais harmoniosa com o seu vizinho, confira!
Meu vizinho liga o som em alto volume ou
possui animais que fazem barulhos, como
cachorros (por exemplo), sou obrigado a
suportar isso?
Não, não é obrigado e não deve aceitar!
Tanto é que, a Lei de Contravenções Penais traz
expressamente a proibição de perturbar alguém o
trabalho ou o sossego alheio.
E nessa perturbação estão inclusas situações,
como por exemplo: fazer gritaria, algazarra,
provocando ou não procurando impedir barulho
produzido por animais; ou quem exerce profissão
incômoda ou ruidosa, em desacordo com as
prescrições legais; ou quem abusa de instrumentos
sonoros ou sinais acústicos. Todas essas situações
são passíveis de prisão simples de quinze dias a
três meses, ou multa.
Árvore do meu vizinho frequentemente
invade meu terreno ou entope as calhas do
meu imóvel, o que posso fazer?
Em relação à vegetação, seja ela qual for, a
legislação é bem clara, ou seja, o Código Civil
define que as raízes, galhos ou ramos que
ultrapassem os limites do terreno podem ser

podados exatamente na linha divisória.
Da mesma forma acontece quando a vegetação
estiver entupindo as calhas, ou seja, a poda
também pode ser requerida quando as folhas
entopem a calha.
Entretanto, para as árvores plantadas em frente
ao imóvel, a responsabilidade é da Prefeitura
Municipal e a poda deve ser solicitada diretamente
ao departamento responsável.
Posso pegar os frutos da vegetação do meu
vizinho que estão caindo no meu terreno/
imóvel?
Sim, pode pegar! O artigo 1.284 do Código
Civil aponta que os frutos caídos das árvores do
terreno vizinho pertencem ao dono do terreno
onde caíram.
Quem deve cuidar ou construir os muros
entre os imóveis?
Ambos os vizinhos possuem responsabilidade
pela construção e manutenção dos muros e
demais divisórias, conforme preceitua o artigo
1.297, §1º, do Código Civil, vejamos:
“Os intervalos, muros, cercas e os tapumes
divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame

13 mais ibiúna

ou de madeira, valas ou banquetas, presumemse, até prova em contrário, pertencer a ambos os
proprietários confinantes, sendo estes obrigados,
de conformidade com os costumes da localidade,
a concorrer, em partes iguais, para as despesas
de sua construção e conservação”.
Meu vizinho pode abrir uma janela frontal
ou lateral ao meu imóvel?
Não, não pode! Nossa legislação vigente
estabelece regras para aberturas de janelas
laterais ou frontais, inclusive com limites de
distância entre as construções a fim de preservar
a privacidade entre os vizinhos.
Isso quer dizer que, para que a privacidade das
pessoas não seja afetada, o referido Código
proíbe que o dono de uma construção, seja prédio
ou casa, faça uma janela com visibilidade frontal
a menos de um metro e meio da construção do
vizinho.
Já para janelas com visão lateral, que não
invadam a privacidade do vizinho, o limite legal é
de 75 centímetros de distância.
Havendo violação do limite de construção da
janela, a lei permite que a mesma seja demolida
ou tampada.
Porém, é permitida a construção de aberturas
para luz ou ventilação, devendo estas respeitarem
o tamanho de até 10cm de largura sobre 20cm
de comprimento, bem como determina que
devem ser colocadas a uma distância de 2 metros
de altura de cada piso.
Existe algum prazo para exigir que seja
desfeita a janela, sacada, terraço ou
goteira sobre o seu prédio?
Sim, existe! Conforme determinado no artigo
1.302, o proprietário pode, no lapso de ano e dia
após a conclusão da obra, exigir que se desfaça
janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu
prédio.
Porém, após o lapso temporal desses 1 ano e
1 dia, a legislação ainda permite que o vizinho
prejudicado poderá reivindicar a reparação pelos
prejuízos e danos causados pela obra, até 03
anos após a conclusão da obra que causou o
prejuízo.
Sou obrigado a permitir a passagem de
esgoto, cabos, tubulações e outros condutos
subterrâneos de serviços de utilidade
pública do vizinho pelo meu terreno?
Sim! Isso quer dizer que, em se tratando de
serviço de utilidade pública, você deve permitir a
passagem de esgoto, cabos, tubulações e outros
condutos subterrâneos do seu vizinho pelo seu

terreno quando de outro modo for impossível
ou excessivamente onerosa, conforme determina
nossa legislação vigente.
Porém, essa passagem do esgoto, cabos e
tubulações deve ser mediante recebimento
de indenização que atenda, também, à
desvalorização da área remanescente.
Mas atenção: deve-se observar que, se as
instalações que o vizinho pretende realizar no
seu imóvel oferecer grave risco, será facultado ao
proprietário do prédio onerado exigir a realização
de obras de segurança.
Ressalte-se, ainda, que o proprietário prejudicado
pode exigir que a instalação seja feita de modo
menos gravoso ao prédio onerado, bem como,
depois, seja removida, à sua custa, para outro
local do imóvel.

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

Ito Advocacia

ito_advocacia

Fontes: Código Civil; Constituição Federal;
Gov.br, Agencia Brasil; Ministério do Trabalho;
CMPPREV; Senado Federal; www.gazetadopovo.
com.br.

Rua Pinduca Soares, 188
Centro - Ibiúna - SP
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3248-3667 | 15 98121-8800
simoneito@adv.oabsp.org.br

reservas pelo whatsapp
11 93924-3864

INAUGURAÇÃO DO
RESTAURANTE
16/07
Música ao vivo • Karaokê
1 hora de passeio
a cavalo:
$
R

*preço promocional
de soft opening

Happy Hour:
Sexta e Sábado das 18h às 23h
Haras Recanto Galícia
@harasrecantogalicia
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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

Wagner
REPRESENTANTE

Aceitamos todos os cartões

15 3248-3863 / 99765-4386
vidracaria_nascimento@hotmail.com

Rod. Bunjiro Nakao, Km 68 - Ibiúna/SP

15

99605-8293

15

3318-3229

confianca_esquadrias@hotmail.com
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Beleza
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Ela é Mais
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Receita

Caldo de Mandioquinha
IN G R E DIE N T ES
• 1kg de mandioquinha
• 500g de peito de frango em cubos
• 1 cebola
• 5 dentes de alho
• 1 colher de sopa de sal
• 1,5 l de água
• Cheiro verde a gosto

M O D O D E P R E PA R O
Descasque a mandioquinha e corte em pedaços pequenos. Numa panela, adicione água
e sal e deixe cozinhar por 15 minutos, após ferver. Após sair a pressão, abra a
panela e bata a mandioquinha com um pouco de água no liquidiﬁcador. Reserve
o restante da água. Em uma panela, coloque o azeite, a cebola em cubo, o
alho e doure bem. Em seguida, acrescente o frango. Coloque o caldo da
mandioquinha que foi batido no liquidiﬁcador. Se necessário, acrescente
mais água do cozimento que foi reservada. Deixe ferver.
Por ﬁm, adicione o cheiro verde, a gosto.
Está pronto!



casabritto

4210-8001
93360-9848

11
11

drasimei_nhime
www.drasimeinhime.com.br

CENTER MED. CLÍNICAS
Av. Antonino Dias Bastos, 822 - 2º Andar
Centro - São Roque/SP

Especialização em pediatria geral
atendimento de recém-nascidos até
adolescentes

TURISMO

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

GASTRONOMIA

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

Caisp marcou
presença na
BIO BRAZIL FAIR
NATURALTECH

Fotos: Divulgação Caisp

Agronegócio

A Caisp (Cooperativa Agropecuária de Ibiúna)
marcou presença na 16ª BIO BRAZIL FAIR |
NATURALTECH 2022, a maior feira de Produtos
Naturais e Orgânicos da América Latina, que
aconteceu do dia 8 ao dia 11 de junho, em São
Paulo.
O evento, que acontece há 15 anos, se consolidou
como uma importante alavanca para os negócios
nos setores da agroecologia, orgânicos, consumo
consciente, alimentação saudável e saúde,
voltado aos proﬁssionais de saúde, produtores,
fornecedores e consumidores em geral.
Na ocasião, a Caisp teve a oportunidade de
fortalecer e divulgar o trabalho dos produtores
orgânicos de Ibiúna, que é uma das maiores
regiões produtoras de hortaliças do Cinturão
Verde do Estado de São Paulo. Estes produtores
acompanharam as diversas crises que o setor
produtivo enfrentou e buscaram soluções cada
vez mais atrativas e mais próximas das
necessidades e anseios dos clientes e do
mercado.
A feira também foi importante para divulgar a
linha de produtos higienizados orgânicos da
Simpliﬁque Saladas, além de outras novidades do
setor Orgânico, como a nova tecnologia utilizada
nas embalagens dos produtos Caisp, onde
através de microfuros que permitem uma vazão
de ar e a troca respiratória das plantas, assim a
matéria prima tem mais qualidade e durabilidade,
garantindo que o cliente consumirá um produto
fresco.
A Caisp ainda recebeu o convite para participar
do PodCast da Bio Brazil Fair para divulgar o
trabalho que a Cooperativa realiza a favor do
nosso município e do agronegócio, que vocês
podem conferir na página do Youtube:
Caispcoop.
24 mais ibiúna

CASA E DECORAÇÃO
Mármores e Granitos

Pias, bancadas, lavatórios, escadas.
Churrasqueiras, lareiras e outros.

LIGAÇÕES, FOTOS,
AGENDAMENTOS
E ORÇAMENTOS.

MENSAGENS, FOTOS,
AGENDAMENTOS
E ORÇAMENTOS.

Pedras decorativas: piscinas - bordas, piso,
parede - revestimento
JAZIDAS

@JAZIDASM

Rodovia Bunjiro Nakao Km 61,5 - Rua Piedade
(próximo ao Posto BR)

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

CLASSIFICADOS

JAZIDAS

Lightyear
16/06

Minions 2 - A Origem de Gru
30/06

O Telefone Preto
Estreia: 21/07

Thor: Amor e Trovão
Estreia: 07/07

DC: A Liga dos Pets
Estreia: 28/07

Verifique a classificação indicativa dos filmes.
AGORA VOCÊ PODE COMPRAR SEU

INGRESSO ONLINE

www.cinesaoroque.com.br
São Roque Shopping Center • 2º Piso
R. Germano Negrini 150 • Centro • São Roque/SP

BELEZA E MODA

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

Sarau Conexão

Fotos: Julio Cesar Soares e
Manoel Marques

Cultura

Mais um evento com periodicidade mensal prestigia a arte e cultura de Ibiúna. Um encontro de cantores, compositores,
atores de teatro e artistas plásticos, forma o Sarau Conexão, organizado e idealizado por Vanessa Ribeiro Cristina.
Nascida e criada em Ibiúna, Vanessa Ribeiro hoje
com 27 anos, aprendeu a tocar bateria aos 11
anos, depois veio o violão para cantar música raiz
com o avô, fez dupla com dois cantores de Ibiúna
e mudou-se para Sorocaba, onde cursa
Psicologia.
Foi depois da pandemia que surgiu a ideia de
mostrar o seu trabalho e divulgar os colegas de
profissão, promovendo o primeiro sarau em
Sorocaba, com a participação de quatro cantores
e um público singelo e seletivo, pessoas que
apreciam a arte.
Esta experiência motivou a trazer este evento
para sua cidade natal, acontecendo o primeiro

Sarau Vem Cantar Comigo no Centro Olímpico,
sendo uma das apresentações programadas na
Semana de Arte Moderna promovida pela
Secretaria de Cultura e Turismo.
Após esta iniciação receptiva pelo público,
Vanessa promoveu outros saraus na Praça da
Matriz e na Capela do Bom Jesus da Prisão. A
nomenclatura foi alterada para Sarau Conexão,
pois a organizadora entendeu que seu projeto
criou um elo entre os artistas e o público,
agregando outras expressões de arte. Na sua
quinta edição, Vanessa recebeu o convite da
Secretaria de Cultura e Turismo para que o evento
seja mensal.

28 mais ibiúna

SAÚDE

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

Notícias

Cine Autorama
Aconteceu no dia 11/06 na Área de Lazer 1 o Cine Autorama,
realizado pelo Legados das Águas com apoio da Prefeitura de
Ibiúna, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Divisão de Cultura. Um cinema Drive-in gratuito, com duas
sessões exibindo os filmes "Turma da Mônica: Lições" e "Jumanji:
Próxima Fase". Os ingressos foram 01 quilo de alimento não
perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Ibiúna na 5ª Conexidades
O Conexidades é um encontro de parceiros públicos e privados
organizado pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo –
UVESP. Este ano ocorreu entre os dias 07 a 11 de junho no
Guarujá, reunindo várias cidades com grandes potenciais
turísticos. Pela primeira vez Ibiúna marca presença com estande
em uma feira, divulgando suas belezas naturais, os atrativos
culturais e os empreendimentos do município. Cabanha
Mulekinha esteve divulgando seus queijos artesanais e vários
empreendimentos foram promovidos através de impressos,
banners e nas redes sociais.

Feira da Capelinha comemora três anos
Iniciada em 2019, a Feira da Capelinha tornou-se um grande
atrativo de Ibiúna. Ela representa uma amostra de tudo que há na
cidade em matéria de arte, cultura, gastronomia, ações sociais.
Dá palco para os artistas locais demonstrarem seu talento, bem
como as atividades rítmicas de dança, oficinas de arte e
apresentações do grupo Amigos para Sempre, da melhor idade.
Lançada no período da Festa de São Sebastião, virou mais uma
tradição da cidade e comemorou três anos de muito sucesso.

28 mais ibiúna

VEÍCULOS

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

Notícias

Ibiúna passa a ter pontos de internet grátis
Cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, a internet se faz
essencial, seja para lazer ou trabalho. A acessibilidade digital
gratuita é mais uma conquista da Prefeitura de Ibiúna para a
população. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura e a
empresa local de telefonia Ibiunet. A Capela do Bom Jesus da
Prisão é o primeiro local a receber um ponto de internet Wi-Fi
gratuito aos cidadãos. Para acessar, basta procurar a rede
ibiunetgratuita e logar com o Facebook. A Praça Matriz, que deve
receber a instalação nesta semana, e um terceiro ponto a ser
estudado, mas que em breve será divulgado.

Atletas de ciclismo de Ibiúna participam do Warm Up Ride Brasil
Aconteceu em Botucatu o maior evento de esporte outdoor
no país. A Warm Up é uma prova de mountain bike
composta pelas categorias: PRO e SPORT. Foram três dias
de puro MTB, de 16 a 18 de junho, com a participação de
adultos e crianças, amadores e profissionais. Teve
estrutura comparada aos maiores eventos esportivos do
país, o Festival Santander Brasil Ride - Warm Up, trazendo
a CATEGORIA TOUR para iniciantes e E-MTB, bikes
elétricas que funcionam por meio de pedal assistido. Nove
atletas das equipes Ibiúna MTB, Bikenexs e Redbox,
destaque para Fernando Moraes em 2º lugar na categoria
PNE, Fernando Formigoni 4º lugar na categoria C2 e
Vanderson Albuquerque 4º lugar na categoria sub40.

Dragões Kickboxing traz cinco medalhas
O 31º Campeonato Brasileiro de Kickboxing foi realizado pela
segunda vez em Vitória/ES, nos dias 16 a 18 de junho. Este
campeonato garante pontuação para o ranking nacional,
classificando atletas para a participação em eventos
internacionais. A equipe Dragões Kickboxing de Ibiúna/SP,
liderada pelo Mestre Marcinho Xavier e técnico Diogo Dias, levou
cinco atletas para este evento e conquistou cinco medalhas. Elizeu
Natanael da Silva com prata e as quatro bronze de Alexandre
Silva de Oliveira, Wagner da Silva Santos, Clara Maria
Evangelista, Tayná Cavalcante Lobo.
28 mais ibiúna

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

Espaço Próprio

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

Rua dos Mamoeiros, 245 - Bairro Lageadinho - Ibiúna/SP
Pensou em reparo ou desbloqueio
de computadores, celulares e gamers?

PRODUTOS E SERVIÇOS

Alpaci Eventos

Mais informações:
(15) 98800-5992
(15) 99684-8444

Rua Guarani, 54 - Centro, Ibiúna

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

CLASSIFICADOS

Películas, capinhas, acessórios, impressões,
xerox, informática e muito mais.

A Revolução
Constitucionalista de 1932
Com o fim da República das Oligarquias, o estado de São Paulo passou a exigir uma nova Constituição para
o governo Vargas. O impasse político gerou essa revolução. Após a Revolução de 1930, golpe de Estado
que levou Getúlio Vargas ao poder, aumentou muito a insatisfação no estado de São Paulo. Vargas
concentrou poder e nomeou interventores nos estados. Os paulistas esperavam a convocação de eleições,
mas dois anos se passaram e o governo provisório se mantinha. Os fazendeiros paulistas, que tinham
perdido o poder após a revolução de 1930, eram os mais insatisfeitos e encabeçaram uma forte oposição
ao governo Vargas. Exigiam do governo provisório a elaboração de uma nova Constituição e a convocação
de eleições para presidentes. Exigiam também, de imediato, a saída do interventor pernambucano João
Alberto e a nomeação de um interventor paulista. Como Vargas não atendeu as reivindicações dos paulistas,
em maio de 1932 começaram uma série de manifestações de rua contrárias ao governo Vargas. Numa
destas manifestações, houve forte reação policial, ocasionando a morte de quatro estudantes (Martins,
Miragaia, Dráusio e Camargo). As iniciais dos nomes destes estudantes (MMDC) transformou-se no
símbolo da revolução.
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Decks • Portas • Janelas • Lambris
Assoalhos • Telhas em geral
Portões sob medida

WL Madeiras
15 99822-7987 / 15 3241-2425 / 15 3241-5828
Rod. Bunjiro Nakao, Km67,3 - Ibiúna/SP

