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Roteiro gastronômico: diversidade de preços e sabores
Nessa edição o Atibaia Mania reuniu um
grande número de opções em um guia
gastronômico diversificado, para atender
a todos os tipos de bolso e gosto.
A quantidade de restaurantes,
lanchonetes, self-services, pizzarias e afins vem crescendo de forma representativa nos últimos
anos em Atibaia.
As opções de preço, muito elásticas, ajustam-se a qualquer orçamento, sem falar na variedade
de tipos de comidas.
Hoje encontramos na cidade
comida italiana, japonesa, chinesa, árabe e outras, de qualidade e
muito bem servidas.
Para quem procura comida refinada, farta, extremamente variada, uma excelente dica é o Bourbon Hotel & Resort, que reune em

cada refeição, cantinho de massas,
de grelhados, de saladas, comida
light, mesa de sobremesas inclusive diet, tudo muito bem apresentado e muito saboroso. É um dos
melhores locais da região para
quem quer comer bem.
Para os adeptos de refeições
mais em conta, mas também de
qualidade, o Restaurante Oásis,
no bairro de Alvinópolis, self service por quilo, possui grande variedade de pratos leves, incluindo
comida brasileira e japonesa.
Para os que preferem os lanches rápidos, no centro da cidade
há a Hamburgeria Papajoe's, lugar

É triste ter que registrar que, pela segunda vez, o busto de José Pires Alvim
(Zezico Alvim), localizado no canteiro
central da Praça Guilherme Gonçalves,
sofreu atos de vandalismo durante as
comemorações de ano novo.
Ocorre que algumas pessoas com-

charmoso e agradável, com deliciosos sanduíches.
Além dessas dicas há muitas
outras em nosso guia, com endereços, telefones e horário de funcionamento.

Escolha aquelas que mais se adequem ao seu gosto e bom apetite!
Leia mais - Páginas 4, 5 e 7

Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)

Carnaval 2008

Vandalismo no ano novo
Busto de Zezico
Alvim foi, mais
uma vez, alvo de
baderneiros.

Buffet de saladas do restaurante do Bourbon Hotel & Resort

pletamente desprovidas de qualquer
noção de respeito e cidadania, arrancaram do pedestal o busto do benemérito e saudoso Zezico Alvim, jogando-o há alguns metros dali, pelo
puro prazer de destruir.
Felizmente o busto foi encontrado e restaurado para voltar a seu lugar de origem.
Vamos torcer e fiscalizar para que
situações como essa não se repitam.
Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)

Programação inclui
diversas atividades
e opções de
entretenimento.
O carnaval de Atibaia, como sempre,
será comemorado em grande estilo.
Além do desfile de rua, apresentando os blocos carnavalescos da cidade,
haverá a tradicional Folia com Bonecões, que transitam pelo centro, acompanhados por foliões de todas as ida-

capa

des. Feitos por artistas plásticos locais
(coordenados por Edson Beleza), os
bonecos feitos de papel machê são
criativos, coloridos e há muitos anos
fazem a alegria de centenas de pessoas
que participam da brincadeira.
E por fim haverá os bailes nos
clubes da cidade, todas as noites
(além das matinês).
Confira locais, horários e a programação completa na última página (8).
Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)
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editorial

2008: esse ano promete!
Na primeira edição do
ano de 2008, desejamos a
todos os nossos leitores e
especialmente para a nossa querida Atibaia um excelente ano novo.
Vamos deixar para trás
coisas negativas como o
vandalismo contra o patrimônio público, que aconteceu com a estátua de Zezico Alvim, e concentrar
nossa atenção no crescimento cada dia mais promissor de tudo que diz respeito à cidade.
Assim como as atividades culturais, a boa gastronomia vem ganhando
espaço e ampliando o leque de opções para os que
buscam a culinária bem
feita e variada.
Especialmente na região da Av. Lucas Nogueira Garcez, há muitos restaurantes novos, franquias, lugares que atendem durante a noite inteira, com música ao vivo,
com todo tipo de comida,
de horário e de preço.
Também há lugares
adequados para todas as

Papagallo

idades, desde as agitadas
baladas até restaurantes
tranqüilos e charmosos para quem quer comer com
tranquilidade.
Atendem não só as pessoas da cidade, como também um grande número de
turistas, o que ajuda a alavancar ainda mais esse setor, o que só traz benefício
para a cidade.
E para quem gosta não
só de ir a bons restaurantes, mas de praticar a culinária, segue uma ótima
dica, que é o livro "Com
Sabor e com Amor", publicado pelo Clube da Terceira Idade de Atibaia, um
excelente guia para cozinheiras e cozinheiros que
apreciam essa arte, mas
com praticidade e sabor.
Confira mais detalhes
dessa iniciativa na matéria da página 3. Mais uma
vez, desejamos que este
seja um ótimo ano para
Atibaia e para todos que a
amam.

Edson Golçalves Manso
e Simone Matos
Milhomens

A esquerda
Silvia Regina
Pinheiro Pinto
e Lenine de
Castro N.
Abramo.
A direita José
Gustavo
Penteado.

Revelando Entre Serras
Imagem de Nossa
Senhora de Aparecida
que foi recebida e louvada por milhares de pessoas em evento religioso realizado em
frente a Igreja do Rosário

Aniversariante

Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)

Expediente:
Jornalista Responsável: André Luis Paes Leme - MTB 20.763
Publicidade: Sérgio Brígida - sergio@atibaiamania.com.br
Redação: Renata Alvim - renata@atibaiamania.com.br
Dúvidas e sugestões: jose@atibaiamania.com.br
Internet: www.atibaiamania.com.br

Casal Karina e Hélio Alvim
Fazzio comemorando, no dia
02 de janeiro, mais um ano
de vida do chefe da família.
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Clube da Terceira Idade: receita do sucesso !
Reunindo mais de
300 sócios e
sócias o Clube da
Terceira Idade de
Atibaia já é
modelo nacional.
Um exemplo
dessa referência
está em seu site,
que recebe
consultas das
mais diversas
regiões,
procurando
informações
sobre como
montar e gerir
um clube com
esse propósito e
tanto sucesso.
O principal propósito
dessa matéria é divulgar
o lindo trabalho do Clube
da Terceira Idade de Atibaia, considerado modelo por todos que têm oportunidade de conhecer
e participar dessa corajosa iniciativa.
O Clube começou em
1994, com 32 sócios fundadores e hoje já conta
com mais de 300 sócios.
Com a nobre missão de
oferecer assistência, lazer e
alegria às pessoas idosas e
graças ao dinamismo de
suas diretoras e do apoio

dos órgãos governamentais
e da comunidade, o Clube
foi crescendo e diversificando suas atividades.
Hoje ocupa lugar significativo na vida de muitas pessoas e na sociedade, promovendo eventos
e trazendo alegria a todos.
O Clube promove atividades importantes para
a Terceira Idade, como palestras sobre saúde e encaminhamento médico/dentário aos departamentos
competentes oferecidos gratuitamente pela Prefeitura
Municipal de Atibaia.
Também oferece aos
seus sócios muitas oportunidades de lazer, como: bibliotecas, viagens, festas
comemorativas como Carnaval (desfile de fantasias e
premiação), Páscoa, Dia
das Mães, Festa Junina,
aniversário do clube em agosto, festas de aniversários dos sócios trimestralmente (ganhando inclusive
lembrancinhas), confraternização de Natal, participação nas festas da cidade,
participação no Concurso
Estadual de Miss Terceira
Idade, participação no esporte dos jogos regionais
da Terceira Idade, promovidos pelo FUSSESP e nos

Jogos da Primavera - Iniciativa do Clube com o apoio
da Prefeitura Municipal.
Desde 1998 o Clube
conta com as seguintes
atividades: ginástica, natação, voleibol e bola ao
cesto (adaptados), bocha,
violão, Yoga, pintura, artesanato, jogos de salão,
dança, coreografia, grupo
de vozes, gate-ball, teatro
e musicoterapia.
Há algumas atividades
geradoras de renda como
bazares beneficentes, bingos, rifas, campanha da
sucata, barracas em eventos, convênios públicos e
privados e venda de livros.
Dentre os livros, não
podemos deixar de citar
nesta edição que contém
um guia gastronômico, o
livro "Com sabor e com
Amor", que reúne uma coletânea de 320 receitas caseiras de muitas sócias, saborosas e de fácil preparo.
Esta coletânea foi organizada por D. Irma Vasquez, que muito trabalhou
na construção desse projeto, transformado-o nesse
livro que auxilia e dá ricas
dicas àqueles que se dedicam à arte de cozinhar.
O livro reúne receitas
para preparos de bebidas,
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Capa do livro “Com Sabor e com Amor”
patês e aperitivos, saladas, pães salgados, sopas,
grãos e cereais, massas,
carnes, aves, peixes e frutos do mar, pratos salgados diversos, bolos, pudins, tortas doces, pães
doces, pavês, sorvetes e
sobremesas diversas.
Há ainda um capítulo
dedicado as mais diversas
dicas culinárias, tabelas
com informações médias

de consumo por pessoa,
lista de utensílios necessários para copas e cozinhas e informações gerais, tais como dicas sobre como comprar, queijos, arroz, feijão, carne,
batatas e ovos.
Para adquirir o seu, basta entrar em contato com o
Clube da Terceira Idade de
Atibaia no Fone/Fax: (11)
4413-5000.

Mais informações: www.atibaiamania.com.br/clube3i/
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Confira o roteiro gastronômico do Atibaia Mania.
Cozinha Internacional

Cozinha Brasileira (Kg)

Cafeterias

Fran´s Café

Ao Mirante
Especialidades: buffet com saladas, massas e carnes
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta: das 11:30 às 15 horas
Sábados e feriados: das 12 às 16 horas
Rua Bartolomeu Peranovich, 20 - Centro
Fone: 4411-5601 Preço: $$ Avaliação AM: ***

Bourbon Hotel & Resort
Especialidades: completo buffet - ampla variedade
Horário de funcionamento:
Café da Manhã: das 7 às 10:30 horas
Almoço: das 12:30 às 15 horas
Jantar: das 19 às 22:30 horas
Rod. Fernão Dias, KM 37,5
Fone: 4414-4700 Preço: $$$ Avaliação AM: ***

Comida Árabe

Endereço:
Lucas N. Garcêz, 2546
Horário:
Diariamente - 24 horas
Preço: $$
Avaliação AM: ***

Scala Café

L´ Truffe D´Or
Especialidades: buffet com saladas, massas e carnes
Horário de funcionamento: das 9 às 22 horas
Rua José Lucas, 81 - Centro
Fone: 4411-2082 Preço: $$ Avaliação AM: **

Endereço:
Lucas N. Garcêz, 1913
Horário:
Seg. a Quinta:
8:30 as 20 horas
Sex e sábado:
8:30 as 22 horas
Domingo:
8:30 as 19 horas
Preço: $
Avaliação AM: ***

Diversos

Mesa do Califa
Especialidades: esfihas, beirutes, culinária árabe e grega
Horário de funcionamento: das 11 às 24 horas
Rua Dr. Zeferino Amaral, 224 - Centro
Fone: 4413-2043 Preço: $$ Avaliação AM: **

Villa
dos Manacás

Alan Esfihas
Especialidades: esfihas, kibes e beirutes.
Horário de funcionamento: das 15 às 22 horas
Rua Tomé Franco, 316 - Centro
Fone: não disponível Preço: $ Avaliação AM:

Restaurante Oásis
*

Especialidades: cozinha brasileira e japonesa
Horário de funcionamento: das 11 às 15:45 horas
Rua Clóvis Soares, 716 - Alvinópolis
Fone: 4413-3160 Preço: $ Avaliação AM: *
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Endereço:
Lucas N. Garcêz,
Especialidades:
Pastéis
Massas
Peixes
Pizza
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Da cozinha internacional a deliciosas sobremesas
Churrascarias

Comida Japonesa

Sobremesas

Ao Valentim
Especialidades: sorvetes
Endereços:
Rua José Alvim, 70 - Centro
Pça da Matriz
Lucas N. Garcêz - Gal.Pirâmide
Preço: $
Avaliação AM: **

Espetinhos Mimi
Especialidades: tudo para churrasco
Horário de funcionamento:
Terça a domingo: das 16:30 às 2 horas da manhã
Av Lucas Nogueira Garcêz, 2094
Fone: 4412-6775 Preço: $$ Avaliação AM: ***

Japan House
Horário de funcionamento:
Diariamente: a partir das 19 horas
Av Lucas Nogueira Garcêz, 1471
Fone: 4411-9103 Preço: $$ Avaliação AM:

**

Alaska
Especialidades: sorvetes
Endereço:
Av. da Saudade, 5 - Centro
Telefone: 4402-1041
Horário:
das 10 às 22:30 horas
Preço: $
Avaliação AM: ***

Compostela Grill
Especialidades: churrascos
Horário de funcionamento:
Terça a domingo: das 11:15 até o último cliente
Av Lucas Nogueira Garcêz, 2420
Fone: 4411-7661 Preço: $ Avaliação AM: ***

Haru Natsu - Sushi Bar
Horário de funcionamento:
Diariamente: a partir das 18:30 horas
Av Lucas Noguira Garcêz, 2576
Fone: 4411-2231 Preço: $$ Avaliação AM:

**

Delícias
do Paulo
Especialidades: doces
Endereço:
Av. da Saudade, 47 - Centro
Telefone: 4412-4578
Horário:
das 12 às 19:30 horas
Preço: $$
Avaliação AM: ***

Legenda

Skina da Picanha

Especialidades: picanha
Horário de funcionamento:
Quarta a Segunda-feira: das 18:30 às 24 horas
Av Lucas Nogueira Garcêz, 1952
Fone: 4412-8779 Preço: $$ Avaliação AM: ***

Sanko - Grande Hotel
Horário de funcionamento:
Almoço: Terça a domingo das 11 às 15 horas
Jantar: Quinta a domingo das 19 as 22 horas
Av Nove de Julho, 98 - Centro
Fone: 4413-3132 Preço: $ Avaliação AM: **

5

Preços:
$
baixo
$$ médio
$$$ alto
Avaliação AM:
* bom
** ótimo
*** excelente
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Irma Pereira Pontes Vazques

"A grandeza não consiste em receber honras,
mas em merecê- las".
(Aristóteles)

Irma Pereira Pontes Vasquez é filha de José da Silva
Pontes e de Anísia Pereira
Pontes. Nasceu aos cinco de
dezembro de 1938, na cidade
de Cerquilho (na época, município de Tietê, SP). Casouse com Lincoln Parra Vasquez, com quem teve três filhos: Lincoln, casado com
Wânia; Jackson, casado com
Ana Cláudia; Jefferson, falecido aos 23 anos. O casal tem
dois netos: Danilo e Murilo.
Irma concluiu os estudos
básicos no Grupo Escolar
Luís Antunes na cidade de
Tietê (SP); o Curso Ginasial e
o Curso Normal, no Instituto
de Educação Plínio Rodrigues de Moraes, também em
Tietê; o Curso de Aperfeiçoamento de Professores no I.E.
Barão de Suruí em Tatuí; o
Curso de Administradores
Escolares no I. E. Caetano de
Campos - em S. Paulo -, e Pedagogia, no I.E.S."Senador
Flaquer", em Santo André.
Iniciou sua carreira em
Presidente Bernardes (SP), na
Primeira Escola Mista Típica
Rural da Fazenda Bela Vista
e, posteriormente, assumiu a
Escola Mista Municipal da
Vila Rica (1957). Ingressou
no magistério nesse mesmo
ano de 1957. Trabalhou na
Escola Mista Típica Rural do

Brasil do Cruzeiro, em Álvares Machado - região de Presidente Prudente - e na Escola
Mista Rural da Fazenda Santo
Antônio, em Conchas (SP).
Lecionou ainda no Grupo Escolar da Colônia de Itaquera e
no Grupo Escolar Almirante
Barroso, em São Paulo, Capital (1963-1965).
Ingressou como diretora
em 22 de junho de 1965 - por
concurso de títulos e provas e sua primeira missão foi dirigir o Grupo Escolar de Turmalina, em Turmalina. Outras escolas paulistas que contaram com sua competente direção foram: Grupo Escolar
da Vila Valparaiso em Santo
André (1967); Grupo Escolar
Estudante Flamínio Araújo
de Castro Rangel (São Bernardo do Campo, 1967-1970)
e Grupo Escolar D. Benedito
Paulo Alves de Souza (São
Caetano do Sul, 1970-1976).
Em 1976 assumiu a diretoria do Grupo Escolar José Alvim, a segunda maior escola
do Estado de São Paulo, na
época. Irma criou campanhas
beneficentes, dispensou atenção especial às aulas de Educação Moral e Cívica e aos
desfiles comemorativos. Formou grupos de Teatro, Música
e Literatura e organizou cursos e festivais, como motivação para alunos e professores.
A primeira bandeira do José Alvim foi criada sob sua
orientação e por meio de um
concurso promovido entre os
alunos; o vencedor foi o aluno
da sétima série, Narciso Bragion. A heráldica da bandeira
foi preparada pela profª. Eunice Varella Massoni, que descreveu o significado de cada
traço e de cada cor do desenho.
Os majestosos ipês da velha escola foram tema para a

criação do "Troféu Ipê Amarelo", idealizado por Irma para homenagear professores,
diretores e alunos que passaram pelo José Alvim e se destacaram em seu campo de
atuação, como o Prof. Francisco da Silveira Bueno
(1979), aluno da primeira turma da escola, e o Prof. Dr. Flávio Pires de Camargo (1980),
brilhante médico especialista
em Ortopedia e Traumatologia. Estiveram presentes os
representantes da família do
ilustre patrono "José Alvim" e
os ex-diretores, Prof. Licínio
Carpinelli e Prof. João Batista
da Costa Lobo. Em 1981 - durante emocionante cerimônia
organizada pela diretora Irma
- foi entregue o mais importante "Troféu Ipê Amarelo":
ao ex-aluno Benedito Leite, o
mesmo que plantara as primeiras mudas do famoso ipê,
em 21 de setembro de 1919.
Após a aposentadoria
(1983), Irma lecionou Didática, Filosofia da Educação e
Organização e Legislação Escolar no Curso de Magistério
do Instituto de Educação Plínio Rodrigues de Moraes, em
Tietê (SP, 1985-1986). Foi
coordenadora pedagógica
dos cursos de 1º e 2º graus do
Setor do Sistema Anglo de
Ensino, integrados ao Instituto de Ensino Gertrudes Pires
Alvim (1989-1991).
Dentre suas inúmeras realizações como Secretária da
Educação e Cultura da Prefeitura Municipal da Estância de
Atibaia (1991-1992), destacam-se: fundação da Casa da
Cultura Jandira Massoni, em
homenagem à abnegada maestrina atibaiana; instalação
dos Cursos do SENAI e reinauguração da Biblioteca Pública Municipal Joviano Fran-
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co da Silveira (17/09/1992),
após reforma do prédio.
Escritora e poetisa, Irma
participou de vários concursos literários e foi premiada
com os contos: Cadeira de
Balanço, Um Raio de Sol e
Jóias da Minha Vida, dádivas
de sua criatividade para leitores privilegiados pela sensibilidade. Participou da I e da II
Antologia Literária Atibaiense, ambas organizadas pela
Academia Literária Atibaiense em 2003 e 2005, respectivamente. Em 2008 publicará
seu livro "Retalhos de Uma
Vida", um emocionante relato de suas experiências pessoais e profissionais.
Herdou seus dotes culinários da avó paterna (Vó Quininha). Foi responsável pela coluna "Culinária da Terra" do
Jornal "O Balaio", além de ter
organizado três edições de coletâneas de receitas culinárias, cujas rendas foram revertidas para entidades locais:
"Receitas da Mamãe" beneficiou a Santa Casa local; "Cozinhando Sorrindo" contribuiu com o Grupo de Terceira
Idade "Sempre Viva"; o terceiro, "Com Sabor e com
Amor", favoreceu o Clube da
Terceira Idade de Atibaia.
Nesse mesmo clube exer-

ce a função de assistente social há quatro anos e foi professora voluntária do Curso
de Reforço Escolar "Brincando com as Letras", destinado
a idosos (2006). Irma afirma
que sua participação no Clube da Terceira Idade fecha um
círculo e completa sua tarefa
de educadora. Na juventude e
na maturidade trabalhou com
crianças e jovens; na terceira
idade, seu trabalho está direcionado para pais e avós de
muitos dos seus alunos.
Irma é digna representante dos mestres que passaram
por Atibaia. Educadora nata,
fundamentou o cumprimento
de sua missão em princípios
sólidos, na responsabilidade
e na dedicação incondicional. Nutriu com amor o desempenho de sua função,
pois dirigiu seu olhar sensível para muito além do que
pode ser interpretado por letras e quantificado por números. Iniciativa, dinamismo e
criatividade são exemplos
deixados pela mestra, lições
de vida que ajudaram a alicerçar a formação de muitos
cidadãos desta terra.
Texto final:Cidinha Bonini
Acesse também:
www.atibaiamania.com.br/persona

Confira outras
homenagens
na seção persona do
Atibaia Mania.
www.atibaiamania.com.br/persona
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Guia gastronômico: pizzarias e destaques
Destaques

Pizzarias

PAPAJOE´S

Paparazzi

Horário de funcionamento:
Diariamente: das 18:30 às 23 horas
Av Lucas Nogueira Garcêz, 2188
Fone: 4402-3111 Preço: $$ Avaliação AM:
Serviço de delivery: sim

Especialidade: hamburgueria
Horário de funcionamento:
Domingo a Quinta: das 11 às
23:30 horas
Sexta e Sábado: das 11 às
2 horas da manhã
Rua José Alvim, 218 - Centro
Fone: 4418-1089
Preço: $$
Avaliação AM: ***
Delivery: sim
Serve também:
Almoços e cafés

***

Papagallo

Paulu´s
Especialidade:
Filét à parmegiana
Horário de funcionamento:
Diariamente: das 11 às 16 horas
Av. da Saudade, 55 - Centro
Fone: 4402-1458
Preço: $$
Avaliação AM: ***
Serve também:
Almoços Self-Service

China In Box
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta: das 18 às 23:30 horas
Sábado e Domingo: das 18 às 01 hora da manhã
Almoços: diariamente das 11:30 às 15 horas
Av Lucas Nogueira Garcêz, 4747
Fone: 4411-6565 Preço: $$ Avaliação AM: ***
Serviço de delivery: sim (4412-4951)
Diferencial: vista para Pedra Grande

Freemont

Horário de funcionamento:
Segunda a Quinta:
almoço das 11 às 15 horas
jantardas 18 às 23 horas
Sexta, Sáb, Dom. e Feriados:
das 11 às 23 horas
Av. Lucas N. Garcêz, 2480
Fone: 4412-2440
Preço: $
Avaliação AM: **
Delivery: sim

Legenda
Preços:
$
baixo
$$ médio
$$$ alto
Horário de funcionamento:
Terça a Domingo: das 18 até o último cliente
Av Lucas Nogueira Garcêz, 4467
Fone: 4412-5901 ----- Preço: $$ ---- Avaliação AM: **
Serviço de delivery: sim

Avaliação AM:
bom
*
** ótimo
*** excelente
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Atibaia SP

•

342 anos

•

Ano 1

•

Número 6

•

Janeiro/2008

informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

guia comercial
Imóveis

Serviços

Saúde

Construção

Hospedagem

Aluga-se

CEUP

Academia Métron

Splash Piscinas

Pátio da Aldeia

Casa localizada no centro
da cidade (Av. Nove de
Julho, 89). 4 Quartos,
Sala, Cozinha, Copa, 2
Banheiros, Garagem e
Área de Serviço.
Preço de ocasião!

Cursos preparatórios
para concursos públicos,
vestibulares e idiomas
(inglês e espanhol).
Conveniado com
Instituto Atenas.

Musculação direcionada
para homens e mulheres.
Aulas de ginástica
Aulas de Natação

Tudo para piscinas
pertinho de você!
Rod D.Pedro I, Km 66,7.
Acessórios, banheiras,
SPAs, saunas, móveis,
tratamento de água /
esgoto, troca de calor e
muito mais!

Cursos,
treinamentos,
convenções
e exposições.

Segunda à sexta:
Horário Comercial

Segunda à sexta: 8:00 às 20:00
Sábado: 8:00 às 13:00

Segunda à sexta: 8:00 às 21:00

Segunda à sexta: 8:00 às 18:00

Segunda à domingo: 24 horas

Tel.: 11 4412-9056

Tel.: 11 4418-1966

Tel.: 11 4411-1792

Tel.: 11 4411-8446

Tel.: 11 4411-8102

As empresas e ofertas acima fazem parte do Guia Comercial do Atibaia Mania
Consulte informações complementares acessando nosso site www.atibaiamania.com.br.

carnaval 2008

Programação dos bailes
de salão
CARNATIBAIA 2008
São João Tênis Clube
Pub Bar
O Maior Carnaval do Interior
Paulista 04 noites 01 matinê.
Camarote Pub Open bar de:
Cerveja, Vodka Orloff, Jurupinga e
refrigerantes.
Camarote Vip SJTC: COM mesas,
OPEN BAR E BUFFET TODAS AS
NOITES E NAS PISTAS:
SÁBADO
Na pista 01 Show Banda MARAKA
LOKA AXÉ, marchinhas, samba enredo
Na pista 02 todas as noites:
TENDA ELETRÔNICA SOUND SPIRIT
com os djs GLAUBER MARTINS,
DIEGO CEZAR E DJ VENNON:
House, eletro - house, prog e psy.
DOMINGO
Pista 01 GRUPO CAIA NA GANDAIA
banda revelação da noite paulistana.
PISTA 02 TENDA SOUND SPIRIT

SEGUNDA
PISTA 01 o melhor carnaval com
GRUPO DUETTO BOMBANDO A
NOITE TODA
PISTA 02 TENDA SOUND SPIRIT
TERÇA
PISTA 01 BANDA MARAKA LOKA
fechando com chave de ouro as
melhores do carnaval, samba
enredo, pagode e axé
PISTA 02 TENDA Sound Spirit.
Informações: fone 4412-7933.
Dioniso Bar
Quatro noites de carnaval
tradicionalcom marchinhas,
marchas rancho, sambas
e frevo das décadas
de 50, 60, 70 e 80.
Animado pela BANDA MAKTUB
com 10 integrantes e uma
decoração de época as noites
prometem um ambiente familiar
agradável e com ar condicionado!
Informações: fone 4411.1054
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