
Atibaia / SP        •     343 anos       •     Ano  2     •      Número  13 Distribuiçao Gratuita

Leia
O Informativo impresso 

Acesse
www.atibaiamania.com.br

capa

Atibaiana de ouro! Mika Someya nasceu em 
Atibaia em 02 de junho de 1983. 
Nascida no Brasil, descenden-
te de japoneses, Mika atua em 
um time japonês de softbol (no 
Brasil não há time olímpico de 
softbol), treinando no Japão 
onde reside atualmente.

Com seus 1,66m e 65kg, 
dupla cidadania e excelente de-
sempenho, foi convidada a jo-
gar na seleção japonesa e, junto 
com sua ótima equipe, derrotou 
os Estados Unidos, dono de to-
dos os ouros dessa modalidade 
até as Olimpíadas de 2008. 

A última vez que uma 
seleção feminina japonesa 
conquistou ouro num esporte 
usando bola foi há 32 anos, nas 
Olimpíadas de Montreal, Cana-
dá, no vôlei.

Uma história vitoriosa de 
coragem, confiança e sucesso. 
Um orgulho para Atibaia !

Visite o site Atibaia Ma-
nia e acesse os links para sa-
ber um pouco mais sobre essa 
grande atleta.

O Softball consiste em 
diversas disciplinas: passo rá-
pido, passo lento, e o passo rá-
pido modificado. 

O passo rápido permite 
duas entregas principais do lan-
çamento; o passo lento exige ar-
remessar a esfera com um arco 
que alcance uma altura mínima 
de 1.83 medidores e uma altura 
máxima de 3.66 medidores. O 
passo rápido modificado per-
mite entregas, mas o braço não 
deve fazer uma volta completa 
em torno do soquete do ombro. 

Internacional, o passo rá-
pido é o jogo dominante. 

Nos Estados Unidos, o 
passo lento é jogado por milha-
res de pessoas em ligas recrea-
cionais. 

Os campeonatos do mun-
do no softball do passo rápido 
foram realizados primeiramen-
te em 1965 para mulheres e em 
1966 para homens. 

A primeira competição do 
mundo para homens e mulheres 
foi realizada em 1981.

Parque Edmundo Zanoni
Lindas fotos do Parque 

Edmundo Zanoni, onde acon-
tece a Festa das Flores e dos 
Morangos de Atibaia. 

Acompanhe também os 
horários de funcionamento das 
atrações do parque como o Mu-
seu de História Natural, Salão 

do Artesão e passeio de peda-
linho.

Área verde bem tratada e 
muito aprazível, patrimônio da 
cidade e do povo de Atibaia. 

Veja matéria sobre essa  
excelente opção de lazer da ci-
dade na página 4.  

Mika Someya ganhou a medalha de ouro com a equipe de Softbol japonesa



Nesta edição é pre-
ciso falar das Olimpíadas, 
um evento que une atletas 
de tantos países do mundo 
com um objetivo comum, 
de dedicação ao esporte, 
contagiando a todos que 
participam, torcem, assis-
tem e acompanham.

Sem  falar na emo-
cionante abertura feita 
pelos chineses, um mara-
vilhoso espetáculo, é bo-
nito  de se ver um atleta 
como Michael  Phelps, 
um exemplo de auto-su-
peração e  tantos outros 
vitoriosos;  mas queremos 
citar os brasileiros como 
César Cielo Filho, Maur-
ren a as meninas do vôlei. 
Um orgulho para nós bra-
sileiros!

Vale também desta-
car o sucesso das mulhe-
res nessa Olimpíada. Elas 
lutaram, concorreram com 
garra e brilhantemente 
abriram um notável espa-
ço para o sexo feminino 
entre a elite dos atletas de 
todo o mundo.

Mas principalmente, 
registramos nossa home-
nagem à vitória de uma 
atibaiana  que ganhou a 

medalha de ouro, levan-
do com ela nossa querida 
Atibaia ao pódium: MIKA 
SOMEYA. Ela recebeu  a 
medalha na categoria de-
pois que sua equipe ven-
ceu as norte americanas.

Sim, atleta nascida 
em Atibaia, é ouro pelo 
softbol japonês. Ela  ven-
ceu,  nos enchendo de ale-
gria e orgulho.

Mika nasceu em Ati-
baia, e foi ao Japão para 
jogar softbol. Atualmente 
defende a equipe Denso, 
de Kariya, Aichi e foi es-
calada para a Seleção Ja-
ponesa.

Parabéns a ela e à 
sua família, que investi-
ram num sonho e o alcan-
çaram!

Que as autoridades 
daqui e de todo o mundo 
continuem a estimular e 
patrocinar sempre o es-
porte, que é um dos me-
lhores caminhos para uma 
vida saudável, e com per-
severança e disciplina, o 
caminho para uma vida de 
vitórias, como a da queri-
da atibaiana Mika.

Renata Alvim
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acontece

Festa das Flores e dos Morangos 
Atibaia sediará 

pela vigésima oitava 
vez no mês de setem-
bro a maravilhosa Festa 
de Flores e Morangos. 

O tema é  “O Japão 
mais perto de você”, em 
homenagem ao Cen-
tenário da Imigração 
Japonesa no Brasil. 

A Festa de Flores 
e Morangos de Atibaia é 
realizada no Parque Mu-
nicipal Edmundo Zanoni, 
um dos mais belos pon-
tos turísticos da cidade e 
estará aberta ao público 
nos dias 5, 6, 7, 12, 13, 
14, 19, 20 e 21 de se-
tembro, das 9h às 18h. 

O Parque Munici-
pal Edmundo Zanoni fica 
na avenida Horácio Neto, 
no Centro da cidade.

Preços:
Bilheteria: R$16,00
Sexta-feira
(Promocional): R$7,00
Idosos e Estudantes: 
R$8,00
Antecipados: R$10,00
Crianças até 
10 anos não pagam

Em setembro:
Sextas: 5, 12 e 19
Sábados: 6, 13 e 20
Domingos: 7, 14 e 21

Programação 
para os Sábados:

Dia 06/09/2008 
10:30.puro country tuiti
11:30.bon odori atibaia
12:15.dança alemã edel-
weiss
12:50.kawasuji seiryu 
taikô atibaia
13:35.rambynas dança 
folc. lituanas
14:15.volga dança folc. 
russa
15:00.ishin yasokoi soran
15:30.calima arte fla-
menca
16:10.departamento juve-
nil acl
16:50.kawasuji seiryu 
taikô atibaia
17:35.bon odori atibaia

Dia 13/09/2008 
10:30.puro country tuiuti
11:30.kawasuji seiryu 
taikô atibaia
12:15.calima arte fla-
menca

12:45.bon odori
13:30.zorbas dança grega
14:10.nana e pimpolho
14:40.yasakoi soran 
atibaia
15:00.balalayka dança 
russa
15:30.nostra italia 
16:10.grupo folc. son-
nenblume
16:45.kawasuji seiryu 
taikô atibaia
17:30 . bon odori

Dia 20/09/2008
10:30.puro country tuiuti
11:30.kawasuji seiryu 
taikô atibaia
12:15.nana e pimpolho
12:45.bon odori
13:30.yosakoi soran 
atibaia
14:00.zorbas dança grega
14:45.grupo minsk
15:20.sociedade folclo-
rica boliviana
16:00.kawasuji seiryu 
taikô atibaia 
16:45.la bella italia
17:30.bon odori
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guia comercial

As empresas e ofertas acima fazem parte do Guia Comercial do Atibaia Mania
Consulte informações complementares no www.atibaiamania.com.br

Serviços Saúde Construção HospedagemMarketing

Anuncie
 

ReunImos os melhores e 
mais eficientes meios de 

comunicação:
INTERNET

+
JORNAL MENSAL

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 18 HORAS

Tel.: 11 9659-9826

CEUP
 

Cursos preparatórios para 
concursos públicos, vesti-

bulares e idiomas (inglês e 
espanhol). Conveniado com 

Instituto Atenas.

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 20 HORAS

SÁBADO DAS 8 AS 13 HORAS

Tel.: 11 4418-1966

ACADEMIA MÉTRON
 

MUSCULAÇÃO
GINÁSTICA
NATAÇÃO

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 21 HORAS

Tel.: 11 4411-1792

Splash Piscinas
 

Tudo para piscinas pertinho 
de você! Rod. D.Pedro I, Km 
66,7. Acessórios, banheiras, 
SPAs, saunas, móveis, trata-

mento de água/esgoto, troca 
de calor e muito mais!

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 18 HORAS

Tel.: 11 4411-8446

Pátio da Aldeia
 

Cursos,
treinamentos,
convenções
e exposições

 SEGUNDA A DOMINGO 
24 HORAS

Tel.: 11 4411-8102
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A Festa das Flores 
e dos Morangos acontece 
no Parque Edmundo Za-
noni, um patrimônio da 
cidade de Atibaia. É o an-
tigo Clube de Campo de 
Atibaia, rebatizado com 
o nome de um ex-prefeito 
da cidade. Em sua imensa 
área verde,  de 38.700 m2, 
abriga o Museu de Histó-
ria Natural “Professor An-
tônio Pérgola” com belo 
acervo da fauna brasileira, 
que funciona de terça a 
domingo, das 9 às 17:30 
hs. Possui também um 
pavilhão de exposições, e 
o Salão do Artesão, loja 
com variado artesanato lo-
cal, desde tricô, objetos de 

madeira, compotas, ímas, 
adereços e muito mais. A 
loja funciona de terça a 
sexta das 9 às 12hs e das 
14 às 17:30hs e sábados, 
domingos e feriados das 9 
às 17:30hs.

Além disso há play-
ground, viveiros e lancho-
nete. Tudo isso em meio a 
extensos gramados, bos-
ques e um lago com patos 
e gansos, onde se pode 
passear de pedalinho, de 
terça a domingo das 9 às 
17:30hs.

O parque, que loca-
liza-se no bairro de Loan-
da (Av. Horácio Netto), é 
sede de diversas festas re-
alizadas da cidade.
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crianças
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persona

VILMA VASQUES GUZZI 

“ A música é o alimento 
da alma .”

Vilma Guzzi é nas-
cida em Santos, estado 
de São Paulo.

Iniciou sua carreira 
de coralista no Orfeão do 
Colégio Tarquinio Silva 
em Santos aos 13 anos, 
sendo logo a seguir, con-
vidada pelo Maestro José 
de Sá Porto, seu profes-
sor, a participar do Coral 
Acadêmico da Faculdade 
Católica de Direito de 
Santos.

Estudou piano com 
as Professoras Oraida do 

Amaral Silveira e Irene 
Mauricia de Sá no Con-
servatório Dramático e 
Musical de São Paulo. 
Foi aluna do Maestro 
João Sepe e do composi-
tor Oswaldo Lacerda nas 
classes de Harmonia e 
Contraponto.

Formou-se em pia-
no em 1969.

Estudou canto na 
Escola Municipal de Mú-
sica de São Paulo, com a 
Professora Martha Herr, 
regente do Coral Paulis-
tano e com o Professor 
Caio Ferraz do Coral Lí-
rico Municipal.

Apresentou-se inú-
meras vezes como can-
tora em recitais de in-
terpretação de canções 
brasileiras de câmara e 
no Quarteto de Música 
Renascentista no Tea-
tro João Caetano e no 
MASP.

Em Atibaia, exerce 
a profissão de professora 
de piano desde 1966. Foi 
professora de Educação 
Musical no Externato 

São José durante 10 anos, 
e também no Colégio 
Bertrand Russell, atual 
Escola Terra Brasil.

Em 1976 fundou 
juntamente com Jandi-
ra Massoni e Aparecida 
Mary Anselmo Granado 
Santos o Coral Pró-Arte 
onde sempre atua como 
cantora e diretora.

É fundadora jun-
tamente com Mariza 
Aparecida Zago, do Co-
ral Infantil e da Bandi-
nha Rítmica “Amigos 
da Criança”, formado 
em 1998, como parte do 
projeto “Educação pela 
Arte” da AMICRI de 
Atibaia. Contando atu-
almente com 58 compo-
nentes na faixa etária de 
7 a 11 anos, o Coral In-
fantil “Amigos da Crian-
ça”,  durante esses três 
anos tem sido cada vez 
mais requisitado para 
eventos tanto de ordem 
cívica, quanto religiosa 
e também por empresas, 
sendo essas apresenta-
ções coroadas de muito 

sucesso devido ao reper-
tório escolhido e à bele-
za e afinação das vozes 
das crianças. Em agosto 
de 2001, o Coral Infantil 
recepcionou o Exmo Se-
nhor Governador Geral-
do Alkmin em Atibaia, 
tendo recebido muitos 
elogios tanto do governa-
dor quanto do secretaria-
do que o acompanhava.

Concomitantemen-
te ao trabalho com as 
crianças do Coral Infan-
til, desenvolve um proje-
to de Educação Musical 
através da Bandinha Rít-
mica, com aproximada-
mente 50 crianças na fai-
xa etária de 7 a 12 anos, 
promovendo 03 apresen-
tações anuais, onde as 
crianças atuam com seus 
instrumentos de percus-
são, como uma pequena 
orquestra acompanhando 
o Coral Infantil. O proje-
to com a Bandinha Rít-
mica é desenvolvido no 
Bairro de Caetetuba, um 
dos bairros mais pobres 
de Atibaia.

Todo o trabalho 
relacionado com o Co-
ral Infantil e Bandinha 
Rítmica “Amigos da 
Criança” conta com a 
coordenação de Mariza 
Aparecida Zago.

Em função do êxito 
desse trabalho, foi agra-
ciada no dia 11 de de-
zembro de 2001, junto 
com Mariza Aparecida 
Zago, pela Câmara Mu-
nicipal de Atibaia  com a 
Medalha “Padre Mateus 
Nunes de Siqueira”, hon-
raria essa oferecida por 
serviços prestados à co-
munidade.

Como professora de 
Canto-coral da Universi-
dade São Francisco para 
a Melhor Idade de Bra-
gança Paulista, formou 
o Coral Sol Maior onde 
atua como arranjadora e 
regente.

Ao lado de todas as 
atividades com os corais, 
segue ministrando aulas 
de piano, teclado e can-
to.

veja outras biografias completas em:
 www.atibaiamania.com.br/persona/
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eleições 2008 - perfil dos eleitores

Eleitores por grau de instrução

Fonte: TSE - 12/08/08

Grau de Instrução Quantidade Acumulado % acum.
ANALFABETO  4.622  4.622 5,18%
LE E ESCREVE  7.764  12.386 13,89%
PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO  32.250  44.636 50,07%
PRIMEIRO GRAU COMPLETO  7.040  51.676 57,97%
SEGUNDO GRAU INCOMPLETO  17.859  69.535 78,00%
SEGUNDO GRAU COMPLETO  11.402  80.937 90,79%
SUPERIOR INCOMPLETO  2.755  83.692 93,88%
SUPERIOR COMPLETO  5.452  89.144 100,00%
TOTAL  89.144 

Eleitores por faixa etária
Faixa Etária Quantidade Aculumado % acum.
16 anos  330  330 0,37%
17 anos  971  1.301 1,46%
18 a 20 anos  6.336  7.637 8,57%
21 a 24 anos  8.962  16.599 18,62%
25 a 34 anos  21.390  37.989 42,62%
35 a 44 anos  17.656  55.645 62,42%
45 a 59 anos  20.188  75.833 85,07%
60 a 69 anos  7.507  83.340 93,49%
70 a 79 anos  4.080  87.420 98,07%
Superior a 79 anos  1.724  89.144 100,00%
TOTAL  89.144 

O Tribunal Superior 
Eleitoral divulgou o nú-
mero de eleitores que de-
vem comparecer às urnas 
no dia 5 de outubro com 
a missão de eleger o pró-
ximo prefeito municipal 
e 11 vereadores. No total 
são 89.144 pessoas repre-
sentando um crescimento 
de 12 % em relação a elei-
ção de 2004.

Esse universo é 
composto por 48% de 
homens e 52% de mu-
lheres, ou seja: o público 
feminino já é maioria. Se 
considerarmos o mesmo 
nível de abstenções, votos 
nulos e brancos da eleição 
de 2004, as eleições 2008 
devem computar cerca de 
66 mil votos para prefei-
to e 70 mil para vereado-

res. Dos 89 mil eleitores, 
7.859 são filiados a par-
tidos políticos sendo que 
a coligação que pretende 
levar Sérgio Mantovani-
ni para a prefeitura lidera 
com 3.522 filiados, contra  
2.856 do Dr. Denig e 985 
do Tiãozinho da farmácia.

Abaixo apresenta-
mos outras informações 
sobre esse universo onde 

alguns números chamam 
a atenção: cerca de 58% 
do eleitorado possui, no 
máximo, o primeiro grau 
completo de escolaridade 
(quatro por cento superior 
que o número do Estado 
de São Paulo) e as faixas 
etárias de 25 a 34 anos e 
45 a 59 anos representam, 
juntas, mais de 41% do 
total que, somada a faixa 

intermediária entre essas 
duas (de 35 a 44 anos), 
pula para a casa dos 60%.

Tudo isso indica que 
os desafios do próximo 
governante e legislado-
res  passará por fortalecer 
a economia e o trabalho, 
visto que a ampla maioria 
está na faixa etária consi-
derada ativa sob o ponto 
de vida produtivo.
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presentes


