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Na edição de maio/2008 publicamos uma completa entrevis-
ta com o atual Prefeito de Atibaia, José Roberto Tricoli. Nela, Beto 
respondeu o que pensa sobre a candidatura de Sérgio Mantova-
nini. Cumprindo nossa missão e atendendo principios básicos da 
democracia e imparcialidade, concedemos espaço para que Sérgio 
Mantovanini, candidato a Prefeitura de Atibaia nas Eleições 2008, 
possa expressar o que pensa sobre essa resposta.

Esta é uma edição comemo-
rativa, que homenageia a cidade de 
Atibaia pelos seus 343 anos de exis-
tência.

Até o século XIX o desenvol-
vimento da cidade veio acontecendo 
num ritmo não muito grande, mas, a 
partir do século XX o crescimento 
de Atibaia foi realmente bastante 
expressivo. 

Graças ao empenho e trabalho 
do seu povo, de homens empreende-
dores como Walter Engracia, Major 
Juvenal Alvim, Edmundo Zanoni, 
Olavo Amorim e tantos outros, Ati-
baia foi  crescendo até chegar onde 
está hoje, uma cidade  promissora, 
charmosa e em crescente desenvol-
vimento.

Além da Linha do Tempo feita 
por Renato Zanoni, esta edição traz 
fotos de alguns lugares da cidade há 
mais ou menos cinquenta anos atrás  
e o mesmo lugar nos dias de hoje, 
registrando a ação do tempo e do 
progresso.

Também homenageamos os 
Cem Anos da Imigração Japone-
sa no Brasil e trazemos a completa 
programação de eventos do mês de 
aniversário de Atibaia e também do 
Festival de Inverno 2008. 

Entretenimento de qualidade, 
cultura e lazer ao alcance de todos 
no aniversário da nossa querida Ati-
baia.

A pergunta do Atibaia Mania:
AM - Qual é a sua avaliação sobre 
a candidatura do Sérgio Mantovani-
ni?
A resposta de Beto Tricoli:
BT - Com certeza, de oposição. Ele 
não sabe diferenciar o interesse pú-
blico dos seus interesses particula-
res.

Sérgio Mantovanini :
A respeito da pergunta do AM ao 
prefeito Beto Trícoli e da sua conse-
qüente resposta tenho a comentar o 
que segue:

1o. Não sou candidato de oposição, 
até porque, até onde sei, o Beto não 
é candidato!

2o. Sou uma opção para a cidade e 
o Beto pretende que haja somente 
candidatos de sua escolha.

3o. Claro que sei diferenciar o inte-
resse público do privado, pois o pa-
trimônio que administro, há 33 anos, 
é oriundo de muito trabalho e não de 
exercício de cargo público.

No mais, a respeito das respostas 
do Beto às perguntas do AM, tenho 
a sugerir que os internautas impri-
mam a entrevista e saiam conferindo 
as respostas.

Atenciosamente,
Sérgio Mantovaninni

capa

Leia matéria completa: páginas 3, 4 e 5

Sérgio Mantovanini: direito de resposta.

Imagem do livro “História de Atibaia - volume I - João Batista Conti”



Fundada em 1665 
por Jerônimo de Camar-
go, nossa querida Atibaia 
completa nesse mês 343 
anos.

Conhecida pela be-
leza natural e clima pri-
vilegiado a cidade foi 
crescendo devagar e hoje 
é importante estância hi-
dromineral procurada por 
centenas de turistas.

Nessa edição de 
aniversário apresentamos 
uma completa coletânea 
de fatos que registram 
uma parte da história da 
cidade e a identidade cul-
tural de seu povo. 

Foram descritos com 
maestria na Linha do Tem-
po pelo historiador e que-
rido amigo Renato Zanoni, 
a quem queremos deixar 
registrado nosso sincero 
agradecimento. Com seu 
profundo conhecimento e 
generosidade nata, Renato 
nos brindou com esse pre-
sente e essa linda homena-
gem à Atibaia.

Uma cidade não é 
apenas o patrimônio histó-

rico, mas é principalmente 
o seu povo. É o povo que 
dá vida, que constrói o dia 
a dia, que desenha a histó-
ria e a registra no decorrer 
do tempo.

E como dizia o 
também historiador José 
Roberto Barreto, o povo 
desta cidade ama verda-
deiramente sua terra na-
tal.

Além do aniversário 
de Atibaia, também come-
moramos os Cem Anos 
da Imigração Japonesa 
no Brasil, povo que tan-
to agregou a esta região, 
trazendo seus conheci-
mentos, seu trabalho e sua 
amizade. Pelo muito que 
nos ensinaram, o nosso 
muito obrigado.

Que estes 343 anos 
sejam a primeira parte de 
uma história de cresci-
mento, progresso e muito 
sucesso para Atibaia e seu 
povo. Que Atibaia conti-
nue a ser o “paraíso quase 
possível na Terra...”

Renata Alvim
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editorial agenda

Festival de Inverno 2008

Feliz Ano Novo: 
parabéns Atibaia!

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

Nesse ano Atibaia receberá 
João Bosco, Lobão, Egberto 
Gismonti entre outros. Confira 
a programação fornecida pela 
Secretaria da Cultura.

(*) Teatro de Arena do Centro de Convenções Victor Brecheret
(**) Auditório Interno do Centro de Convenções Victor Brecheret

18 de Julho
teatro

(**)

19 de Julho
Benjamin

Herman
(**)

20 de Julho
Made in Brazil      

Lobão
(*)

25 de Julho
Ana Cañas

(**)

26 de Julho
Egberto

Gismonti
(**)

27 de Julho
Clube da

Música
(**)

01 de Agosto
Teatro

(**)

02 de Agosto
João Bosco

(**)

03 de Agosto
Jazz Sinfônico

(*)

11 de Julho
teatro

(**)

12 de Julho
Mariko

Nakahira
(**)

13 de Julho
Banda

Sinfônica
E.S.P.

(*)

06 de Julho
Nelson Ayres

Orq. Jovem
(*)

Abertura

Aniversário da cidade
Dia 24
Alvorada dos Ternos de 
Congo: 6hs – Praça da 
Matriz
Ato e Desfile Cívico:
8hs – Paço Municipal
Missa e Procissão
Homenagem ao Padroeiro 
da cidade: 16hs – Igreja 
Matriz e Ruas Centrais

Dia 28
Campeonato Paulista de 
Judô: 8hs – Ginásio Omar 
Zigaib
Abertura da 25ª Festa 
do Morango do Campo 
dos Aleixos: 9hs – Pq do 
Morango
Corrida da Fogueira: 
17hs – Av Juca Peçanha, 
em frente ao São João

Dia 29
XXII Torneio São João 
de Judô: 8hs – Ginásio 
Omar Zigaib
VI Torneio de Park Golf : 
8:30hs – Campo de Park 
Golf
Circuito Cultural Paulis-
ta: 20hs – Centro de Con-
venções Victor Brecheret
Dia 30
Caminhada 9 de Julho – 
8hs – Atibaia a Nazaré 
Paulista.
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história

1638 – Realizadas 
entradas e assentamentos 
de fazendas além do Sertão 
de Juqueri, no rio chamado 
Tibaia. A luta pelo poder 
das famílias Pires e Camar-
go continua em São Paulo.

1653-1660, os irmãos 
Jerônimo e Marcelino de 
Camargo fazem várias ex-
cursões no lugar entre o Rio 
Atibaia e a Serra Itapetin-
ga. Instalam a Fazenda São 
João Batista, convivendo 
com os índios guarulhos 
e guaxis, de língua tupi.

1665 – O Padre Ma-
teus Nunes de Siqueira cele-
bra a Primeira Missa na Fa-
zenda, deixando ali alguns 
paulistanos e 500 índios. 
No ano de 1666 já estava 
estabelecido um Arraial.

1722 – O Arraial é 
elevado à categoria de Fre-
guesia de São João Batista 
de Atibaia. Assentam-se fa-
zendas e denominam bair-
ros. Os Pires chegam na Fre-
guesia disputando cargos.

1769 – É instalada a 
categoria de Vila e a disputa 
pelo poder cresce cada vez 
mais pelas duas famílias. No 
ano 1770, Lucas de Siqueira 
Franco é o mais importante 
político de Atibaia. Os índios 
guarulhos desaparecem. Os 
guaxis e os carijós permane-
cem. Cobra-se taxa nas pon-
tes sobre os Rios Atibaia, 
Cachoeira e Atibaiaínha.

1808 – A família 
real portuguesa chega ao 
Rio de Janeiro. Dom João 
VI declara a abertura dos 
portos. O sistema adminis-
trativo é dividido em Pro-
víncias. Atibaia exporta 
gêneros alimentícios para 
a Europa. Trigo, centeio, 
arroz, açúcar e aguardente.

1864 – Atibaia chega 
à categoria de cidade. Nas 
suas fazendas se organi-
zam cafezais e algodoais. 
Mas, o transporte é precá-
rio, sobre lombo de burros. 
Exporta banha e rapadura.

1873 – Atibaia cons-
trói a melhor Casa de Câ-
mara e Cadeia da Provín-
cia, cujo presidente é José 
Lucas da Silveira Campos. 
A Igreja Matriz foi reedi-
ficada. Oito cidadãos pos-
suem grande fortuna: Anto-
nio Felix de Araújo Cintra; 
Eleutério de Araújo Cintra; 
Gertrudes Laura de Cam-
pos; Gertrudes da Silveira 
campos; Joaquim Alves do 
Amaral; Coronel Joaquim 
Gonçalves da Cunha; João 
Marinho Fagundes e Sil-
va, e José Soares de Lima.

1875 – Existia em 
Atibaia: – 37 plantadores de 
café e algodão, e 21 plan-
tadores de algodão; 6 má-
quinas de enfardar algodão 
movidas a roda d’água; 5 
máquinas de beneficiar café 
movidas a roda d’água; 1 
máquina de beneficiar café 
movida a vapor; 4 lojas de 
ferragens; 10 armazéns com 
ferragens e louças; 20 arma-
zéns de secos e molhados; 
3 alfaiates; 5 carpinteiros; 1 
fábrica de velas; 3 ferralhei-
ros; 2 folheiros; 5 ferradores 
de animais; 1 fogueteiro; 2 
padarias; 4 ranchos para tro-
pas; 1 professor de música.

1884 – Chega a Estra-
da de Ferro, as locomotivas 
a vapor tinham suas forna-
lhas alimentadas com carvão 
coque (hulha) trazido da In-
glaterra. Intensificada a ex-
portação de algodão e café 
direto para o porto de Santos. 

1888 – Abolição 
da escravatura pela Lei 
Áurea, tem o início a de-
cadência das fazendas.

Proclamada a Repú-
blica, a divisão administra-
tiva denominou-se Estados. 
Início da imigração italiana 
para os trabalhos agríco-
las. Os espanhóis e outros 
povos da Europa dão iní-
cio também a imigração.

1900 – A plantação 
de algodão fracassa com 
a praga da lagarta, o coru-
querê. Em 1901 o clima 
de Atibaia havia mudado, 
fazia calor em outubro. 
Proibidos os hansenianos 
de entrarem na cidade. Ins-
talada a primeira linha te-
lefônica. Deoclides Freire 
inaugura a primeira confei-
taria e sorveteria na cidade. 

1903 – Primeira exi-
bição de cinema ao ar li-
vre. Em 1904 a tempera-
tura no inverno desceu ao 
0º. Encontrada peça arque-
ológica  (machado oval de 
pedra polida) no Ribeirão 
do Moinho. Em 1905 foi 
inaugurada a luz elétrica e 
em seguida o Grupo Esco-
lar. O Major Juvenal Alvim 
constrói a Fábrica de Teci-
dos São João, mas o algo-
dão vinha da Borborema. 

1913 – Exibido o fil-
me mudo, O Naufrágio do 
Titanic. Em 1915, o pri-
meiro enfermo é interna-
do na Santa Casa. No ano 
1918, a gripe espanhola 
dizima mais de 40% das 

crianças. Em 1921 é inau-
gurada a primeira linha de 
automóveis para a Estação 
férrea (Caetetuba). No ano 
1922 (janeiro) tremor de 
terra em Atibaia (5 na es-
cala ritcher), em dezembro 
inaugura o Hotel Municipal  

1924 – José Pires Al-
vim (filho do Major Juvenal 
Alvim) casa-se com Rita 
de Lourdes Cardoso de Al-
meida. Inaugurada a Caixa 
Econômica, na residência 
do coletor Daniel Peçanha 
de Morais, adjunta à Co-
letoria. Criada a Vila São 
Vicente de Paula (asilo). 
Elizeu Silveira é nomeado 
o primeiro carteiro da ci-
dade (março). Caetano das 
Pedras, tocador de zabum-
ba da Congada, celebra o 
dia 13 de Maio. Os Irmãos 
Borghi fabricam as primei-
ras telhas francesas. A Festa 
das Brotas atrai romeiros.

1925 – Dr. Álvaro 
Correia Lima viaja com a 
família para sua terra na-
tal, na Paraíba. Passa por 
Atibaia o Homem Santo 
acompanhado de multidão. 
Criada a Diocese de Bra-
gança. A moda feminina es-
candaliza o país, as atibaia-
nas aderem ao charleston. 
No ano 1926 é inaugurado 
o Cine República, cons-
truído pelo Major Juvenal 
Alvim. Consternação en-
tre as mulheres da cidade: 
morreu num desastre de 
avião, Rodolpho Valentino.

1927 – Alta do café. 
Inaugurada a estrada de Ro-
dagem para São Paulo, a li-
nha de jardineiras e a Usina 
Elétrica. No ano 1929, ater-
ra o primeiro avião em Ati-
baia, da Esquadrilha da Po-
lícia Federal e sobre avarias. 
Durante uma tempestade a 

ponte do Rio Atibaia “nave-
gou” levando quatro pesso-
as e um burro com carguei-
ro. O Cine República exibe 
A Divina, com Greta Garbo.

1932 – Atibaia vive 
a campanha da Revolução: 
Ouro para o bem de São Pau-
lo. Seguem voluntários para 
as batalhas. João Paulino 
compõe o samba para ban-
da, Saudade da Minha Terra. 

1935, apareceu no 
Carnaval o lança-perfume. 
Inaugurado o Hotel Rosário.

1936, aos 9 de feve-
reiro, faleceu o Major Ju-
venal Alvim. Em agosto 
o termômetro desce ao 0º. 
Atibaia dedica-se a fruti-
cultura. Tem início o calça-
mento da cidade. Importada 
a semente da Austrália, o 
eucalipto substitui a lenha 
de matas, nas locomotivas. 
Inicia a criação do gado 
zebu. Os japoneses imi-
grantes começam a chegar, 
os batateiros. Inaugurada 
a Estância Lynce, o Clube 
de Campo e o loteamento 
Vila Gardênia. Faltam os 
alimentos básicos com a 
Segunda Guerra Mundial.

José Pires Alvim (Ze-
zico) é o líder político que 
substituiu seu pai, o Ma-
jor. Inaugurada a Rodovia 
Fernão Dias. Atibaia tem 
dois times de futebol ri-
vais: São João e Cetebê. 
Duas bandas de música. 

1956, Edmundo Za-
noni é nomeado Prefeito 
de Atibaia. Atibaia inicia 
a corrida imobiliária im-
plantando loteamentos. Iní-
cio da cultura de pêssegos. 

Renato Zanoni
Agrimensor, artista e  um 
nos maiores historiadores 
de Atibaia.

Linha do tempo: Renato Zanoni relembra momentos da cidade
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Igreja do Rosário- 1945 Igreja do Rosário - 2008

Rua José Lucas Rua José Lucas - 2008

Cadeia, Fórum e Câmara - 1946 Museu Municipal - 2008
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capa

Avenida 9 de Julho - 1946 Avenida 9 de Julho - 2008

Rua José Alvim Rua José Alvim - 2008

No primeiro par de 
fotos aparece a Igreja do 
Rosário quando tinha só uma 
torre; foi destruída por um 
raio e  reconstruída com duas 
torres como vemos hoje. 

No segundo par, a Rua 
José Lucas, hoje com comér-
cio local e asfaltada. 

No terceiro vemos o 
Museu Municipal João Bap-
tista Conti que em tempos 
primórdios era Cadeia, Fórum 
e Câmara. Hoje reúne interes-
sante acervo, que merece ser 
visitado. 

Depois a Av. 9 de Ju-
lho, que há muitos anos atrás 

abrigava um cemitério que 
depois migrou para a Av. da 
Saudade tornando a rua resi-
dencial. 

E por fim a rua José 
Alvim, com a casa de Chico 
Pires ao fundo posteriormente 
demolida dando origem a uma 
rua, e hoje, com o Calçadão, 
famoso ponto de comércio lo-
cal. 

No geral observa-se    
atualmente a cidade muito 
mais arborizada, porém com 
os fios dos postes à mostra. 

Características do
progresso ?!?!?!?!..... 
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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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persona

Cidade promove comemoração dos 
100 Anos da Imigração Japonesa

Veja biografias completas em:
 www.atibaiamania.com.br/persona/

Não foi à toa que re-
solvemos prestar esta home-
nagem ao “velho” Mocinho, 
que no dia 20 de junho de 
2005 completou 92 anos.

Nascido em 20 de 
junho de 1913, Mocinho foi 
considerado um dos últimos 
representantes dos atibaia-
nos “à moda antiga”.

Tratava-se de um ver-
dadeiro amante de sua terra 
natal, para quem Atibaia  
realmente foi o paraíso quase 

possível na Terra.
Nascido e criado em 

Atibaia, filho de Francisco 
Pires de Camargo (Chico 
Pires) e Albertina Miele 
Pires, casou-se em 14 de 
maio de 1938 com a baiana 
Maria de Lourdes da Rocha 
Pires de Camargo, com quem 
teve dois filhos: Sonia Maria 
Pires de Camargo de Olivei-
ra Ribeiro e Roberto Sérgio 
Pires de Carmargo. Veja foto 
da família abaixo.

Estudou e formou-se 
em São Paulo/Capital onde 
desenvolveu longa e vito-
riosa carreira profissional 
nas empresas do grupo Pig-
natari.

Até seu falecimento 
cultivou valores antigos não 
deixando de comparecer à 
tradicionais festas religiosas 
e folclóricas de Atibaia.

Faleceu aos 92 anos no 
dia 30 de janeiro de 2006.

A você Mocinho, um 
grande abraço de todo povo 
de Atibaia !

João Baptista 
Pires de Camargo

agito

Um atibaiano de verdade
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