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Essa edição do Infor-
mativo Atibaia Mania
traz, em primeira mão,
uma completa entrevis-
ta com Sr. Sérgio Manto-
vanini, candidato à Pre-
feitura de Atibaia nas
eleições 2008.

Saiba detalhes do que
pensa esse forte can-
didato a respeito dos
mais diversos assuntos
como política, econo-
mia, segurança, em-
prego, esportes e tudo
mais que diz respeito à
cidade.

Esse é um é um espaço
democrático e aberto a
todos candidatos para
livre expressão da pa-
lavra. Deixamos aqui
um convite a todos os
políticos que desejam
expor suas idéias e
planos para fazer de
Atibaia uma cidade
ainda melhor. 

O convite ao Sr. Sérgio
Mantovanini deve-se ao
fato dele ter sido o
primeiro a declarar pu-
blicamente sua candi-
datura.

O objetivo dessa ação é
levar aos leitores infor-
mações sobre os can-
didatos e suas propos-
tas,  para que, a par da
proposta e planos de
cada um, todos possam
exercer o direito do voto
de forma refletida e
consciente, visto que
trata-se de uma decisão
de vital importância
para o futuro da nossa
cidade.

Confira a entrevista na
página 4

Os 10 anos do site
Atibaia Mania não pode-
riam deixar de ser
comemorados com algu-
mas novidades impor-
tantes.

Além do novo desing,
mais moderno e fun-

cional, essa fase é marca-
da por três novos ser-
viços, elaborados com o
objetivo de atender cada
vez melhor os que pro-
curam o Atibaia Mania:
a seção "Na mídia", a
Newsletter e o Guia
Comercial.

Notícias sobre tudo o
que ocorre na cidade são
atualizadas diariamente.

Iniciativa da Prefeitura, o
Festival trará os mais
diversificados tipos de
música, para todos os
gostos, além de peças de
teatro para os apreci-
adores desta arte.

Entre os destaques está
o violonista Yamandu
Costa.

Candidato detalha seus planos para cidade

Novo design e
novos serviços do
site mais antigo 
da cidade

Site Atibaia Mania completa 10 anos

capa

Leia mais - Página 5 Leia mais - Página 5

Festival de 
inverno 2007
Confira a programação

Em entrevista 
o candidato 
apresentou 
suas principais
propostas.

Leia

Acesse
O Informativo Impresso

www.atibaiamania.com.br
Atibaiamania
informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

Distribuição Gratuita

(renata@atibaiamania.com.br)

Renata Alvim

Atibaia Mania
abre espaço para

a palavra de
todos os

candidatos
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Esse veículo nasceu
com a idéia de comple-
mentar o trabalho de-
senvolvido pelo site
Atibaia Mania , levan-
do-o, além do meio vir-
tual para o meio físico.

Isso possibilita  àqueles
que não têm acesso a
computadores ou não
têm o hábito de usá-
los,poder compartilhar
dos acontecimentos  e
notícias sobre a cidade
e tudo o mais que diz
respeito a ela. 

O site nasceu de uma
singela homenagem
feita  a José Pires Alvim
(ver seção Persona -
página 6), por seu neto
José Pires Alvim Neto,
Web Master do Atibaia
Mania.

Desta página, colocada
no ar em março de
1997, foram surgindo
outras e outras que, se
ramificando com infor-
mações sobre a cidade,
sua história, caracterís-
ticas do clima, perso-
nalidades importantes
e muitas outras coisas,
no decorrer desses 10
anos se transformaram
em mais de um milhar

de páginas, visitadas
diariamente por cente-
nas de internautas difer-
entes.

No início, contamos
com a ajuda de  Filipe
Rafaeli, e depois mui-
tos outros colaborado-
res passaram pelo ca-
minho, enriquecendo o
conteúdo com artigos,
fotos, sugestões, críti-
cas, pedidos, infor-
mações que muito
serviram para a cons-
trução, tijolo a tijolo da
"edificação" que se tem
hoje.

Convidamos você, lei-
tor a fazer uma visita
ao site, onde encon-
trará com riqueza de
detalhes as mais diver-
sas informações sobre
a cidade de Atibaia.
(www.atibaiamania.com.br)

Assim, a partir de
agora, não só nos
monitores dos inter-
nautas, mas também
nas mãos dos leitores o
objetivo do Atibaia
Mania, seja na Web ou
no informativo é o
mesmo: levar infor-
mação de qualidade a
todos que comparti-
lham o amor pela
nossa querida Atibaia.    

(www)

A Casa do Caminho tem
como finalidade princi-
pal ser uma associação
filantrópica.

Realiza programas de
cunho social, ajudando a
resolver algumas ques-
tões da comunidade.

Localizada em um bairro
onde os serviços essenci-
ais são precários, pois
não há posto de saúde e
as escolas só contam com
o ensino básico, procura
atender não só essa
região, como diversos
outros locais carentes de
toda cidade.

Conta hoje com os
seguintes serviços: escola
de capacitação profissio-
nal "Casa do Caminho",
albergue noturno, con-
sultório dentário e um
núcleo de atendimento
psicológico.

Conheça  cada serviço:

Albergue - EletraBrentan
Contabiliza cerca de
6.000 pernoites ao ano.
São atendidos indigentes,
andarilhos, moradores de
rua e pessoas em trânsito
sem condições finan-
ceiras. Todos recebem
alimentação, banho,
roupas, calçados e apoio
psicológico.

Consultório dentário:
Atende cerca de 150 pa-
cientes entre adultos e
crianças, totalizando
perto de 550 consultas ao
ano.

Atendimento psiclógico:
O núcleo de atendimento

psicológico para adultos
recebe em torno de 50
pacientes, e média de 230
consultas ao ano.

Em um segundo local
temos a Casa de Apoio à
Criança "Casa do Cami-
nho", onde acolhem cri-
anças de 0 a 12 anos, em
situação de risco social e
pessoal, perdidas ou
abandonadas, vítimas de
violência e abuso.

As mães de filhos
menores de 02 anos, tam-
bém podem ser abrigadas.
Elas são encaminhadas
pelo Conselho Tutelar,
Poder Judiciário, Polícias e
pela própria comunidade.

As crianças são alimen-
tadas, banhadas e cui-
dadas de modo geral,
além de  receber carinho e
amparo de profissionais.

Bem vindos ao
primeiro número
do informativo
Atibaia Mania

Ao término do período
de acolhimento no
Centro, a Assistente
Social encarregada rea-
liza o acompanhamento
do caso para garantir a
continuidade do atendi-
mento.

Você pode fazer
doações ligando
para o telefone:

(11) 4411-4896

Utilize o telefone acima
e informe seu nome e
endereço, que a enti-
dade enviará pelo cor-
reio um boleto bancário
sem valor, com o qual
você contribuirá com a
importância que achar
mais conveniente.

editorial cidadania

Hora de crescer
O caminho certo para o futuro

Casa do Caminho

Atibaiamania
informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

(renata@atibaiamania.com.br)

Renata Alvim
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O meia-esquerda Luis
Fernando Silveira, 45
anos, conhecido como
Fernando Bico, apelido
que recebeu nos tem-
pos do São Paulo FC,
(quando era chamado
de Bico Fino), marcou a
história do futebol de
Atibaia, principalmen-
te por ter defendido
clubes profissionais pe-
lo Brasil. 

Atualmente é produtor
de flores em seu sítio no
bairro do Rio Abaixo. 

Veja a cronologia de sua
carreira:

1977 - fez teste para o
juvenil do São Paulo e
passou

1978 - conquistou o títu-
lo de Campeão Paulista
Juvenil de 1978

1980 - Vice da Copa São
Paulo de juniores.

1981 - subiu para os
profissionais e ficava
na reserva, sob o
comando do técnico
Mário Travalini.

1982 - foi para o Goiás,
jogou o Campeonato
Goiano.

1983 - jogou o Mineiro
pelo Uberaba.

1984 - atuou no Ope-
rário de Várzea Grande
(MT) .

Logo após, saiu de vez
do São Paulo e voltou
para Atibaia, onde
assumiu o comando de
técnico do Grêmio. 

Ficou até 88, quando o
Grêmio fez o convênio
com o São Paulo e
voltou a jogar com
Muricy Ramalho, hoje
técnico deste clube.

Na seqüência recebeu

A Prefeitura concluiu o
processo de licitação
para prestação de
serviços médicos hospi-
talares. Há cinco anos a
Prefeitura tinha o
Hospital Novo como
prestador de serviço
médico hospitalar, mas
o contrato venceu, por
este motivo foi aberta
nova licitação. Compa-
receram e apresentaram
propostas: Hospital Novo,
Unimed e Med Card
Saúde. A empresa Med
Card faz parte do
Grupo Amil, Dix-Card e
Blue Life. É uma tradi-
cional Operadora de
Plano de Saúde, com 38
anos de experiência,
especializada em planos
de assistência médica
para empresas. Para o

servidor público, o
atendimento também
poderá ser  no Hospital
Novo, já que ele faz parte
da rede credenciada Med
Card. Segundo Croth, a
Prefeitura já está acertan-
do com a Med Card
atendimento personaliza-
do para cada servidor,
para assegurar respostas
de todas as dúvidas que
podem surgir em relação
aos agregados, aposenta-
dos, e planos diferencia-
dos.
"É importante dizer que a
Med Card tem atual-
mente vários hospitais,
clínicas especializadas e
laboratórios conveniados
em São Paulo que
poderão atender também
o servidor da Prefeitura.
Sendo assim, no novo
convênio aumenta a
opção de atendimento ao
servidor e há um compro-
misso da Med Card tam-
bém ampliar sua rede de
credenciados em Atibaia",
complementa o secretário
Croth.

esportes saúde

Fernandinho "O Bico Fino"
Meia marcou história no futebol de Atibaia defendendo grandes clubes

Med Card é o novo plano de saúde
dos Servidores Municipais

Fernando atualmente é produtor de 
flores em seu sítio no bairro do Rio Abaixo.

uma proposta de Marco
Aurélio Cunha, hoje
diretor de futebol do
São Paulo e seu amigo,
que o enviou para o
Toyota de Sussomo,
estado de Shizuoka,
hoje "Nagoya Grampus.

Ficou por lá até 89. 

Em 90, por intermédio
de Zanatta, foi para o
Santo André e disputou
o Brasileiro da Série C e
em 91 jogou no Guapira,
no Paulista da 3ª
Divisão.

Encerrou a carreira profis-
sional com 29 anos.  

Alteração não deve causar problemas de atendimento

Fonte: Fábio Silvério

Fonte: Assessoria de imprensa da
Prefeitura de Atibaia
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AM - Análise crítica: qual

é a sua avaliação sobre a

atual administração da

cidade ?

SM: Eu penso que, todas
as administrações, em
seqüência, vêm melho-
rando a cidade; cada
uma delas abraçando
mais forte uma das
causas, assim, rendo as
minhas homenagens,
como cidadão e eleitor a
todos, os atuais e os
anteriores, prefeitos e
vereadores de Atibaia.

AM: Carreira: o que o Sr.

tem a dizer sobre o plano

de carreira para o fun-

cionalismo? E qual será a

sua relação com o sindicato

dos servidores municipais?

SM: Sou defensor do
plano de carreira para o
funcionalismo. Tenho

assistido várias nomea-
ções, a cada governo, de
pessoas estranhas à car-
reira de funcionários
públicos, com o que eu
não concordo, tendo em
vista que muitos vêm
para aprender com os
funcionários de carreira,
para depois neles man-
darem.  Acho, sobretu-
do, exagerado o número
de pessoas nomeadas
no atual governo. Caso
eu seja eleito, pretendo
como prefeito, ter as
melhores relações com o
Sindicato representante
da categoria que capi-
tanearei e penso que da
parte deles serei bem
aceito. Pretendo presti-
giar o funcionalismo
municipal, como dito
acima, com Plano de
Carreira.

AM - Segurança pública:

como o Sr. pretende tratar

a questão da segurança

pública principalmente

nas áreas menos favoreci-

das da cidade (como o

bairro de  Caetetuba, por

exemplo) ?

SM: Com desenvolvi-
mento econômico.  Pri-
meiramente temos que
entender que o desem-
prego empurra muita
gente honesta para
práticas reprováveis. A
esses munícipes, quero
dizer que me esforçarei,
caso eleito, no sentido
de proporcionar traba-

Em entrevista para o
Atibaia Mania, Sérgio de
Campos Mantovaninni
confirmou sua pré-candi-
datura à Prefeitura de
Atibaia pelo PMDB, par-
tido onde está filiado há
mais de 35 anos.
É atualmente empresário
da área de transportes
(Viação Atibaia São Paulo)
e também da Ativa
Veículos (Concessionária
Chevrolet), empresas que
geram muitos empregos
diretos e indiretos em
Atibaia. 
Casado com a Sra. Mariza
Franco Mantovanini, com
quem  tem três filhos.

capa

Entrevista com candidato à Prefeitura de Atibaia

Atibaiamania
informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

do o transporte, ônus da
Prefeitura, fica mais
caro a criança ir e voltar
para a casa, do que rece-
ber mais uma refeição
como "merenda".

AM - Economia: como o

Sr. pretende tratar da

questão do emprego na

cidade?

SM: Falando de empre-
gos, quero propor às
empresas já aqui insta-
ladas que forneçam à
Prefeitura os vários car-
gos profissionais exis-
tentes em seus quadros,
para estabelecer con-
vênios que visem minis-
trar cursos profissiona-
lizantes, preparando as
pessoas para desempe-
nharem as funções já
existentes no Município,
estendendo tais possi-
bilidades às empresas
convidadas a se insta-
larem em Atibaia, para,
durante o período de
instalação, desenvolva-
mos ensinamentos às
pessoas desempregadas
para ocuparem os car-
gos a serem requisita-
dos. Tenho 2 grandes
sonhos de desenvolvi-
mento para Atibaia,
especificamente na área
de Turismo, os quais
requisitarão, por conse-

qüência, muita mão de
obra. O primeiro é um
espaço destinado à
Feiras e Exposições,
com fácil acesso pelas
rodovias, em área dis-
ponível que conheço.  O
outro, é acessar a nossa
maravilha "A Pedra
Grande", pela frente de
quem olha da cidade, de
comum acordo com os
proprietários, onde tere-
mos Turismo Ecológico.
Atibaia é um dos
maiores índices de
desemprego da região,
por conta de não ter a
sua aptidão logística e
turística exploradas.
Com certeza, com os
projetos acima men-
cionados devidamente
instalados, minimiza-
ríamos o número de
desempregados, avan-
çaríamos no desenvolvi-
mento a taxas maiores
que 10% e condu-
ziríamos ao mínimo a
necessidades de insta-
lação de processo que
vise estancar a insegu-
rança, que trataremos
com tecnologia de
câmeras filmadoras mo-
nitoradas. 

Veja entrevista completa

www.atibaiamania.com.br

lho com incentivo à
vinda de empresas de
logística de distribuição
e indústrias não polu-
entes, calcado na pre-
missa de que Atibaia
encontra-se entre 4
grandes pólos produ-
tores e consumidores,
quais sejam a grande
São Paulo, o Va-le do
Paraíba, a região de
Campinas e o Sul de
Minas Gerais. Atibaia
tem a proximidade e a
facilidade de acesso às 4
áreas, podendo pois
facilitar a distribuição
de produtos às empre-
sas dessas regiões.

AM - Educação: como o

Sr. avalia o atual estágio

da educação na cidade ?

Em quais pontos deve-

mos melhorar nessa área?

SM: Eu vejo a atual situ-
ação da educação da
cidade caminhando
bem, mas como sou
otimista e creio que
tudo pode melhorar,
pretendo caso seja
eleito, propor período
integral para a pré-esco-
la e ensino fundamen-
tal, pois, jornada esten-
dida, como ouço falar, é
o aluno ir em um perío-
do para aprender o bási-
co, voltar para casa para
almoçar e retornar para
a escola para a jornada
estendida, ocorrendo o
inverso no período da
tarde. Ocorre que, sen-

(www)

BATE BOLA
Política atual de Atibaia: Unilateral
Soberba: Caminho do insucesso
Sonho: Justiça social
Atibaia de 2020: Bela, segura e próspera
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Após reformulação completa, site passou a oferecer novos serviços
Confira as novas seções do mais antigo site da cidade

De 08 de julho a 05 de
agosto, a cidade de
Atibaia irá promover o
Festival de Inverno
2007. 

Iniciativa da Prefeitura,
o Festival trará os mais
diversificados tipos de
música, para todos os
gostos, além de peças de
teatro para os apreci-
adores desta arte.

Imperdível oportuni-
dade aos que moram na
cidade e a todos que
procuram o clima frio
de Atibaia nessa época
do ano. 

Os destaques da edição
2007 são: Yamandu
Costa (foto abaixo), Tete

capa

Festival de inverno
Programação inclui shows de nomes consagrados

Atibaiamania
informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

A seção "Na mídia" traz
notícias diárias sobre
Atibaia, divulgadas pelos
mais diversos meios de
comunicação. Após uma
cuidadosa coletânea, elas
são publicadas pelo
Atibaia Mania, num
processo dinâmico, onde
as informações são  atua-
lizadas diariamente.
Além das notícias que
aparecem na home page,
há muitas outras que

podem ser acessadas
através do link "noticias
do dia", que apresenta a
relação de todas as
matérias capturadas na-
quele momento. Há tam-
bém um completo banco
de matérias que, acessa-
do a partir do link
"pesquise", permite o
acesso a todo conteúdo
desde o dia em que ele
foi inaugurado.

A Newsletter é enviada

mensalmente por e-mail
a todos os cadastrados.
Contém os destaques do
mês, mantendo os
"Atibaia maníacos" sem-
pre a par de tudo que
está acontecendo.

E por fim o Guia Comer-
cial, que oferece, além da
oportunidade de anun-
ciar seu negócio, o aces-
so aos mais diversos
tipos de serviços e opor-
tunidades, com telefo-
nes, endereços e links
para o internauta se
informar com mais pre-
cisão sobre aquilo que
procura.

Sempre trabalhando a
serviço da informação de
qualidade, o Atibaia
Mania divide a alegria
desta data com você,
nosso maior colabo-
rador.

Spindola, Chico César
e Danilo Caymmi entre
outros.

Mais informações nos
telefones (011) 4412.
2055 / 4412.7776.

Confira a programação
completa no site Atibaia
Mania.

(www.atibaiamania.com.br).

Os ingressos estarão à
venda no Cine Ita e no
Centro de Convenções
Victor Brecheret das
10 às 17hs, de segunda
a sexta -feira.

Serviço:

(renata@atibaiamania.com.br)

Renata Alvim

(renata@atibaiamania.com.br)

Renata Alvim
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André Carneiro

Antonio Bonini

Benedito Leite

Flávio Pires de Camargo

Flórido José Batista

Francisco Pires de Camargo

Gilberto Sant`anna

João Baptista Pires de Camargo

José Pires Alvim

José Pires de Camargo

Joviano Alvim

Juvenal Alvim

Juvenal Alvim Neto

Olavo Pires de Camargo

Recaredo Granja Carneiro

Renato Zanoni

Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim

Takao Ono

Vilma Vasquez Guzzi

Walter Engracia de Oliveira

Water Kloth

persona

José Pires Alvim
Um dos corações mais boníssimos que os atibaianos conheceram

Descendente direto de
Jerônimo de Camargo,
fundador de Atibaia,
nasceu em 30 de março
de 1902. Era filho do
Major Juvenal Alvim e
de dona Gertrudes Pires
de Camargo.

Ingressou em 1915 no
Colégio Arquidiocesano
de São Paulo, onde se
formou em 1919, com
distinção. Já revelava
nessa época uma bon-
dade extremada, sendo
benquisto e estimado
por todos os colegas e
professores.

Concluído o Ginasial
em 1919, abandonou os
estudos formais para se
dedicar às atividades
ligadas ao comércio,
regressando à sua terra

natal. Seu primeiro
empregador foi seu
próprio pai, que possuía
uma Beneficiadora de
Café, da qual Zezico
Alvim se tornou com-
prador e vendedor.
Dedicou-se a essa ativi-
dade durante toda a sua
existência, tendo sido
um grande orientador e
financiador dos ca-
feicultores da região. 

Casou-se em 1924 com
Rita Lourdes Cardoso
de Almeida, de tradi-
cional família paulista,
filha de Thomas Car-
doso de Almeida e de
Rita Franco Cardoso de
Almeida. Rita Lourdes
era professora formada
pela Escola Normal do
Brás, em São Paulo, na
turma de 1921. 

Em 1932 participou da
revolução Constitucio-
nalista, como expedi-
cionário, recebendo me-
dalha por sua valorosa
atuação.  

Grande orientador
e financiador dos
cafeicultores da

região

Em 1936 é eleito, pela
primeira vez, vereador à
Câmara Municipal de
Atibaia, ocupando o

Como artesão 
da caridade, 
empregou-se 

diariamente em
atividades

filantrópicas

Amigo de tudo 
o que se referia a

Atibaia

Zezico Alvim

Leia biografia completa:
www.atibaiamania.com.br/persona

cargo de Presidente para
o biênio 1936 / 1937.

No ano de 1963 deixa a
carreira política e passa
a dedicar-se em tempo
integral às obras assis-
tenciais e aos carentes.
Não se pode esquecer,
também, de sua valiosa
colaboração na manu-
tenção das tradições fol-
clóricas regionais e à
cultura de modo geral. 

Como artesão da cari-
dade, empregou-se dia-
riamente em atividades
filantrópicas, beneméri-
tas e sociais, que resul-
taram em grande bene-
fício para aliviar as
dores e os sofrimentos
dos mais necessitados.

Amigo de tudo o que se
referia a Atibaia, pres-
tou valiosa colaboração
para a criação do Museu
Municipal João Batista
Conti, no qual o seu
retrato enobrece a gale-
ria dos políticos locais.

Aos vinte e quatro de
dezembro de 1979,
falece em Atibaia, terra
que tanto amou e, como
poucos, soube enobre-
cer www.atibaiamania.com.br/persona 

Você sabe o que os
atibaianos abaixo têm em

comum ???

Todos são homenageados 
na seção persona do 

Atibaia Mania. Confira !
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Atibaiamania
informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

agito

Acontece na cidade

Anuncie no Atibaia Mania
sergio@atibaiamania.com.br

(11) 4411-4295

Dúvidas e sugestões: 
jose@atibaiamania.com.br

Glórinha Siqueira, curtindo um pagode 
Eliana curtindo mais um deli-
cioso churrasco.

Em grande estilo o churrasqueiro João Carlos,
preparando uma costela à moda gaúcha

Gladis, dando um tempo do Banco Panamericano,
com seu filho Ricardo.

Geraldo e sua amada Bárbara
dando uma palhinha  no
videokê

Bar da Toca

Residência Lorandi

Residência Lorandi

Beco do Galeto

Beco do Galeto
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Balada

Point dos baladeiros,
amigos e descolados
que buscam entrete-
nimento de quali-
dade.

Sex.  e Sábado. a partir
da 22 horas 

Tel.: 11 4411-1054 

Consulte o novo serviço do Atibaia Mania e encontre diversas empresas da cidade

Perfumes importados
para pessoas com
perfil esportivo e
descontraído. Preços
promocionais.

Seg. à Sex. 08:00 às 18:00 
Sábado  08:00 às 13:00

Tel.: 11 8513-3664 

Materiais artísticos
em geral, armarinhos,
molduras, presentes,
cursos de pintura e
artesanato.

Seg. à Sex. 09:15 às 17:45 
Sábado  09:15 às 17:45 

Tel.: 11 4412-4407 

Multimarcas, mas-
culino e feminino,
calças, camisas,
jaquetas, camisetas e
bermudas.

Seg. à Sab. 09:00 às 18:00 

Tel.: 11 4411-8908 

Clínica geral, pronto
atendimento, serviços
de ambulância e
atendimento domici-
liar. Médico de família.

Seg. à dom.: 24 horas 

Tel.: 11 4412-2525

Artesanatos em
madeira para apli-
cação de decotagem
e pintura. Entrega à
domicílio.

Seg. à Sex. 08:00 às 18:00 
Sábado  08:00 às 13:00

Tel.: 11 4411-3666 

Produtos para preser-
vação do meio ambi-
ente. Fossas ecológi-
cas, aquecedor solar e
pool clean.

Tel.: 11 4411-4295

Experimente essa
culinária de quali-
dade em um ambien-
te muito agradável.

Seg. à Sex. 09:15 às 17:45 
Sábado  09:15 às 17:45 

Tel.: 11 4412-4407 

Camping, chalés,
ranchos e trailers para
estadias, convenções
e eventos.

Seg. à dom.: 24 horas 

Tel.: 11 4412-4407 

Cursos preparatórios
para concuros públi-
cos, vestibulares e
idomas (inglês e
e s p a n h o l ) .
Conveniado com
Instituto Atenas.

Seg. à Sex. 08:00 às 20:00 
Sábado  08:00 às 13:00 

Tel.: 11 4418-1966 

Encontre em Atibaia
guia comercial

Atibaiamania
informações úteis e prestação de serviço para quem vive a cidade

As empresas acima fazem parte do Guia Comercial do Atibaia Mania
Consulte informações complementares (tais como: endereço, especialidades e horários de funcionamento) no nosso
site www.atibaiamania.com.br seção Guia Comercial. 

Beleza Saúde Artesanato Hospedagem

Decoração Moda Construção Gastronomia Serviços

Dionísio Fator 5 Clínica
Ubiratan

Rede Lar Atibaia Campo

MC Decorações Stillo Nobre

Loja ambiental

Boteco da Terra CEUP

F A T O R  5

julho-2007.qxd  13/7/2007  19:07  Page 8


