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Beto Tricoli faz balanço de seu governo
Há quase 8 anos à frente da Prefeitura da cidade, o arquiteto e urbanista José Roberto Tricoli concede entrevista
exclusiva ao Atibaia Mania abordando os mais diversos
temas, incluindo questões polêmicas que não hesitou em
responder. Não deixe de conferir!
Em abrangente entrevista, o
prefeito Beto Tricoli fala das importantes realizações do seu governo durante esses anos, dificuldades
que enfrentou, desafios que venceu,
vitórias que conquistou até hoje,
quase 8 anos depois de assumir o
cargo.
Em momento algum se omitiu
de responder às perguntas formuladas, numa atitude corajosa e democrática, apresentando o que foi feito
nas mais diversas áreas como educação, segurança, saúde, transporte,
cultura, habitação, turismo, emprego, infra-estrutura e planejamento

urbanos, funcionalismo público,
economia, agricultura, patrimônio
histórico e muito mais .
Responde inclusive a perguntas polêmicas, esclarecendo com
objetividade a tudo que foi questionado, aceitando o convite do Atibaia
Mania para fazer um balanço de seu
governo durante esse tempo e divulgando-o para o povo de Atibaia.
Confira essa completa entrevista, realizada com eficiente apoio
da assessoria de comunicação e imprensa da Prefeitura de Atibaia.
Leia entrevista completa: páginas 4 e 5

Prefeito José Roberto Tricoli durante apresentação do projeto 21 Ações para a Vida

“Made in” Atibaia

Oscar Francisco de Moraes Junior

Ator atibaiano, que hoje
é repórter do programa
semanal da TV Bandeirantes CQC (Custe o Que
Custar), conta ao Atibaia
Mania como está enfrentando o maior desafio
de sua carreira e alguns
episódios pitorescos como
o “bofete” recebido do
cineasta Hector Babenco.

Convidamos a cidade a conhecer e prestigiar o trabalho de
qualidade deste atibaiano, que
corre atrás do que quer, batalhando para conquistar seu espaço e
atingir seus objetivos.
Também fazemos um convite tanto ao governo municipal
quanto ao empresariado no sentido de viabilizar a apresentação
na cidade da peça teatral do grupo
de Oscar, que está em cartaz desde 2005 por todo Brasil, para que

capa

possa ser exibida em Atibaia, sua
terra natal.
Vamos valorizar nossa gente, filhos desta terra, acreditando,
promovendo, divulgando e apostando sempre na excelência do
trabalho que eles vêm realizando.
É o nome de Atibaia sendo
levado para todo o Brasil através
do inovador trabalho que vem
marcando a cada dia seu espaço
na mídia brasileira.
Leia entrevista completa: página 6
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editorial

comportamento

Mídia democrática

Todo o mundo quer ser famoso? Por quê?
Sandra Lúcia é
Comunicóloga,
Especialista em
Comportamento
Assertivo e Neurolingüística. É
Professora da
FAAT e do Senac.

“Não concordo com uma palavra do que
você diz, mas respeito até a morte o seu
direito de dizer” (Voltairè)
A edição número um
do Atibaia Mania trouxe
em primeira mão uma entrevista exclusiva com o
candidato a prefeito, Sr.
Sérgio Mantovanini. Ele
pôde expressar suas idéias
e propostas, expondo o que
pensa a respeito de diversos assuntos relacionados
à cidade e fez isso de forma muito clara.
Na edição desse mês,
trazemos, também em entrevista exclusiva, um balanço geral do governo,
feito pelo atual prefeito, Sr.
José Roberto Tricoli, que
ocupa hoje lugar de oposição ao Sr. Sérgio, e que
também descreveu com
clareza o que foi e vem
sendo feito nestes quase
oito anos de trabalho.
A proposta do Atibaia Mania é de realizar
um trabalho de informação
sério, absolutamente democrático, abrindo espaço
a idéias, partidos políticos
e a todos cujo objetivo é o
mesmo: trabalhar em prol
do crescimento de Atibaia,

independentemente de preferências políticas, credos
ou partidos.
Assim, apoiados na
democracia e liberdade de
escolha, com estas entrevistas procuramos ajudar
a população a conhecer
as propostas das pessoas e
partidos que se dedicam à
cidade, colaborando para
uma reflexão mais embasada que levará a um importante gesto cívico: o voto.
Quanto mais se conhece a respeito do que
se propõe, mais condições
se têm de realizar uma escolha consciente e de votar com responsabilidade.
Através do voto, cada cidadão participa da vida da
cidade, contribuindo para
o bem comum.
E assim, com democracia e responsabilidade,
continuamos a abrir o espaço de nosso jornal a todo
tipo de contribuição construtiva que possa beneficiar Atibaia.

Consultora Empresarial e Multiplicadora de Talentos do Grupo
Itaú. Ministra
cursos na Associação Comercial
e Industrial de
Atibaia.

E-mail:
sandralucia0630@yahoo.com.br

A fama tem vários
conceitos, dependendo do
olhar de cada um sobre essa
pequena e tão almejada palavra.
A fama pode representar dinheiro, beleza,
aplausos, “glamour”... Enfim, a busca constante da
aceitação pelo outro. Esse
tipo de fama, porém, não
representa necessariamente
felicidade e plenitude.
A verdadeira busca
da fama e a incessante procura da boa auto-estima
deveriam partir de dentro
para fora do ser, ou seja, a
aceitação interior de nossas fraquezas e fortalezas é,
Renata Alvim na realidade, a forma mais
consistente de felicidade
que um ser humano deveria
Expediente:
Jornalista responsável: André Luis Paes Leme - MTB 20.763 desejar.
Aquilo que, aos olhos
Publicidade: Sérgio Brígida - sergio@atibaiamania.com.br
do mundo, não se pode palRedação: Renata Alvim - renata@atibaiamania.com.br
par é o que realmente deDúvidas e sugestões: jose@atibaiamania.com.br
veria representar fama e suInternet: www.atibaiamania.com.br
cesso. Em outras palavras,
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a virtude invisível é o que
nos proporciona equilíbrio
e segurança reais.
Quando estamos nos
sentindo bem internamente,
cada olhar do outro nos
parece ser de aceitação. O
contrário também ocorre:
quando não nos sentimos
confortáveis com algo em
nós mesmos, um simples
olhar pode nos levar a crer
que não estamos sendo
bem aceitos. Isso significa
que o conceito do outro
tem muito a ver com o que
sentimos sobre nós mesmos. Posso fracassar, mas
não sou fracassado! Posso
errar, mas não sou um erro!
A partir da aceitação dessas verdades internas é que
passamos a construir a nossa fortaleza, a nossa “fama”
interior.
Aquele que acreditar apenas nos aplausos
externos, pensa poder
compensar suas próprias

angústias com as palmas
alheias. Porém, em algum
momento de nossas vidas,
as cortinas se fecham, o
público se vai, os aplausos
se calam e passamos a ser o
único artista de nossa cena
final. E é nesse momento,
exatamente, que o verdadeiro encontro acontece: o
encontro conosco.
Por isso, a fama, o
sucesso, o aplauso externo
só terão real valor quando
tiverem início no nosso
próprio espelho.
É no olhar especial
que temos sobre nós, onde
se encontra a verdadeira felicidade.
Portanto, amar a nós
mesmos e nos perdoarmos
por não sermos perfeitos é
o grande segredo da fama
e do sucesso! Todo o resto
é figuração. EU SOU O
ATOR PRINCIPAL DA
MINHA VIDA! EU ME
APLAUDO PRIMEIRO!
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guia comercial
Marketing

Serviços

Saúde

Construção

Hospedagem

Anuncie

CEUP

ACADEMIA MÉTRON

Splash Piscinas

Pátio da Aldeia

ReunImos os melhores e
mais eficientes meios de
comunicação:
INTERNET
+
JORNAL MENSAL

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

MUSCULAÇÃO
GINÁSTICA
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 A SEXTA
DAS 8 AS 18 HORAS

SEGUNDA A SEXTA
DAS 8 AS 20 HORAS
SÁBADO DAS 8 AS 13 HORAS

Tel.: 11 9659-9826

Tel.: 11 4418-1966

SEGUNDA A SEXTA
DAS 8 AS 21 HORAS

Tel.: 11 4411-1792

SEGUNDA A DOMINGO
24 HORAS

SEGUNDA A SEXTA
DAS 8 AS 18 HORAS

Tel.: 11 4411-8446

Tel.: 11 4411-8102

As empresas e ofertas acima fazem parte do Guia Comercial do Atibaia Mania
Consulte informações complementares no www.atibaiamania.com.br
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Beto “solta o verbo” após mais de 7 anos à frente da Prefeitura.

Prefeito Beto Tricoli
AM - Qual a avaliação que você faz sobre
os segmentos abaixo: os
principais feitos e conquistas e o que ainda há a
fazer, o que recomendaria
para o próximo governo.
BT - Saúde: Em
2000, os investimentos
eram em torno de 11% do
Orçamento; para a Santa
Casa foram repassados R$
130 mil anuais. Este ano,
em 2008, estamos crescendo gradativamente até 20%
do Orçamento em investimentos. Só na Santa Casa
serão repassados R$ 4,8 milhões este ano do Orçamento
Municipal. Em construção,
mais quatro novos postos
de saúde e reforma geral de
todos os postos (manutenção), com implantação de
gestão local compartilhada
em cada unidade, com o
programa Saúde Nota Dez.

BT - Educação: Dobramos o número de vagas,
construindo 11 escolas municipais, sendo uma escola
técnica. Implantamos projetos de educação ambiental e
iniciação musical, pelo projeto música e cidadania. Nossa rede municipal é uma das
mais bem avaliadas do País.
BT - Segurança pública: Criamos a secretaria
que conseguiu parcerias
importantes com as polícias
militar e civil. Investimos
em equipamentos e pessoal
e instalamos mais de 4 mil
luminárias em pontos escuros, diminuindo a criminalidade nos bairros da cidade.
Até o final do ano, vamos ter
monitoramento eletrônico.
BT - Cultura: Avançamos muito. Temos uma
Orquestra Sinfônica Jovem,
uma Orquestra de Violas
Caipiras, nossa Fanfarra

Municipal premiadíssima e
projetos de cultura e cidadania em todos os bairros,
por meio das escolas. Nosso
calendário de eventos está
consolidado com Festival de
Inverno, Festival de Cinema, Festas Agrícolas, Festas do Aniversário da Cidade e Encontro de Congadas.
BT - Turismo: Construímos o Centro de Convenções e vamos finalizar
as obras de revitalização
da entrada da cidade, da
rua José Lucas, do Balneário, do Parque da Usina e
da Feirinha de Produtos Típicos. A iniciativa privada
tem reconhecido nossos esforços e o número de leitos
aumenta ano a ano. Tivemos
investimentos privados importantes no setor como o
Hotel Bourbon, o novo Tauá
e até mesmo o teleférico.
BT - Habitação Popular: Em toda história
de política habitacional
(BNH, CDHU) até 2000,
construiu-se em Atibaia
205 casas populares. Após
oito anos, entregaremos
mais de 480 novas casas,
regularizando outras 870.
O Programa Habit’at-RFFSA propõe regularizar toda
ocupação da antiga Fepasa.
BT - Planejamento urbano: Plano Diretor;
Código de Urbanismo e
Meio Ambiente, criação
dos Parques do Rio Atibaia e Serra do Itapetinga,
controle/exigências eficazes nos novos loteamentos,
combate a clandestinidade
e busca de regularização
fundiária, Plano Viário,
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de Transporte e Trânsito.
BT - Infra-estrutura
urbana: Construímos a primeira estação de tratamento
de esgoto, passando de 0%
para 61% de tratamento,
estamos levando água tratada para os bairros Portão
e Tanque, coleta de lixo a
todas as localidades, investindo permanentemente em
asfalto, assumindo e resolvendo as dívidas do passado.
BT - Emprego: Foram
abertas 589 novas empresas
só em 2007 e até o final deste ano Atibaia receberá a
instalação de 28 empresas
de porte, entre as quais a
japonesa Sinto Brasil, líder
mundial em fornecimento
de equipamentos para fundição. Serão 2200 novos empregos até o final deste ano.
BT - Funcionalismo
Público: Só por concurso público incorporamos à
Prefeitura mais de 500 novos servidores, principalmente nas áreas de Saúde
e Educação (aproximadamente 350 professores),
promovemos capacitações
e cursos, auxiliamos mais
de 180 profissionais da
Educação a conquistarem
diplomas
universitários,
combate ao absenteísmo,
publicamos o Código de
Conduta do Servidor, instituímos prêmio para desempenho e assiduidade (mais
ou menos 35% de aumento
real) 67% de aumento total.
Vale ressaltar que a produtividade do servidor cresceu
três vezes nesse período.
BT - Patrimônio
Histórico: Vamos ampliar

o Cine Ita, reformar o Casarão, contribuímos para reformas das igrejas Rosário e
Matriz. Também temos uma
verba do DADE (Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias)
para revitalizar a Rua José
Lucas, com instalação de
luminárias antigas. Implantamos política de isenção
de impostos para preservação de fachadas históricas.
BT - Crescimento
Econômico: Desde 2002, a
economia de Atibaia cresce
mais de 10% ao ano. O nosso PIB per capita e nosso
IDH estão entre os melhores do País. A expectativa
é que as riquezas produzidas em Atibaia se aproxime
dos R$ 1,8 bilhão este ano.
BT - Transporte:
Plano Diretor de Transporte e Sistema Viário, garantindo investimentos com
planejamento em novos
terminais, novas coberturas e nova rodoviária, com
controle rigoroso dos serviços e preços das tarifas.
BT - Agricultura:
Nosso PIB agrícola este
ano está estimado em R$ 53
milhões, um dos mais altos
da região. Agricultura gera
mais de 11 mil empregos e
estamos fortalecendo o setor
com as festas rurais e cursos
de capacitação ao produtor.
Até o final do ano vamos iniciar atividades em uma incubadora de agronegócios,
no bairro da Usina, e o campo experimental de Produção Integrada de Morango.
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AM - Sobre a Santa Casa, como você avalia a atual situação dessa
importante
instituição,
tendo em vista as dificuldades que ela enfrenta
atualmente?
BT - A situação estava terrível quando assumimos a Prefeitura. Não
havia outra solução senão a
intervenção municipal para
manter o hospital aberto.
Hoje, instituímos um modelo adequado de gestão
com acompanhamento da
sociedade.
Caminhamos
para o saneamento total
das dívidas acumuladas há
mais de 20 anos, ampliando
e garantindo atendimento
melhor no único “hospital
público” da cidade.
AM - Como você
avalia o momento político
da cidade? Você já escolheu alguém para apoiar
na sua sucessão?
BT - A cidade passa
por um momento crucial de
mudanças. Há uma convergência entre crescimento
econômico,
desenvolvimento sustentável e transformação/ renovação dos
grupos políticos. O nosso está organizado, temos

bons candidatos. Dentre os
melhores, vamos compor a
“dobradinha”. Deve ser boa
de voto, para ganhar a eleição, mas principalmente ter
o compromisso de unir o
grupo, administrar a cidade
e dar continuidade aos projetos iniciados.
AM - O que você
pretende fazer após deixar a Prefeitura? Vai continuar na política? Vai
concorrer a algum cargo
público? Se sim, qual?
BT - Devo atuar na
minha profissão de arquiteto e urbanista, construção
civil. Tenho um cargo obtido por concurso público na
Caixa Econômica Federal,
na área de gerência de projetos, como arquiteto. Quero continuar me dedicando
à política, organizando e
fortalecendo o nosso Partido Verde, na cidade e na região. Por hora, quero voltar
a ser militante partidário.
AM - Que projetos
você gostaria de ter feito
e não conseguiu concretizar?
BT - Em geral, tudo
teve
encaminhamento.
Considero pendências ainda sem desfecho a moder-

nização do aeroporto e as
indenizações/ utilizações
dos prédios das antigas fábricas.
AM - Na sua opinião, qual foi a principal
conquista do Governo
Beto Tricoli?
BT - Ter criado condições de participação da
sociedade na administração, ações de planejamento, transparência fiscal e
projetos concretos para o
desenvolvimento sustentável de Atibaia.
AM - A sua gestão
divide a opinião pública.
Há os que amam e os que
odeiam o Governo Beto
Tricoli. Como você se sente em relação a isso?
BT - Democraticamente natural. Nosso governo buscou ser coerente
com as propostas e planos
assumidos junto ao povo de
Atibaia. Atingimos a maioria plena em duas eleições,
governamos para todos;
primeiro para os que mais
precisavam e as urgências.
Tomamos decisões, assumimos riscos sempre para a
maioria e pelo futuro.
AM - Nesses 8 anos,
você passou por algumas

situações difíceis. Quais
foram os piores momentos e como você avalia esses acontecimentos?
BT - Antes mesmo
de assumir, participei de
situações traumáticas como
a demolição de parte das
fábricas. Na Prefeitura, outros momentos difíceis foram a invasão do MST em
uma fazenda na cidade, a
decisão pela intervenção
na Santa Casa, a doença do
Mário Inui e de meu pai.
AM - Há uma “lenda” na cidade, de que você
mora (ou tem uma casa)
em Alphaville. É um fato?
O que você pensa sobre
isso?
BT - Sempre moramos (eu, Fernanda e meus
filhos) em Atibaia. Como
prefeito, primeiro residimos
na Avenida Juca Peçanha,
374 (desde 1995) e depois
na Rua Itapicuru, 33, onde
estamos até hoje.
AM - Alguns setores
da sociedade afirmam que
o poder mudou suas atitudes. Como você lida com
isso?
BT - Sempre busquei
honrar a responsabilidade de ser prefeito e pensar

sempre no interesse público
e não nos particulares.
AM - Qual é a sua
avaliação sobre a candidatura do Sérgio Mantovanini?
BT - Com certeza, de
oposição. Ele não sabe diferenciar o interesse público dos seus interesses particulares.
AM - Se fosse possível, você gostaria de tentar um terceiro mandato?
BT - Não. Defendo
um único mandato de 5
ou 6 anos, sem reeleição,
com coincidência de eleições municipais, estaduais
e federal. Custaria menos e
provocaria maior sincronia
entre governos, além de garantir alternância de poder.
AM - Gostaria de
deixar uma mensagem
para o povo de Atibaia?
BT - O governo ainda não acabou. Trabalharei
incansavelmente pelo nosso povo até o último dia de
governo. Mas é evidente
que tenho enorme alegria e
satisfação em ser prefeito,
graças ao povo que nos elegeu e nos aprovou. A todas
as pessoas, minha eterna
gratidão.

Perfil:
Nome: José Roberto Tricoli
Idade: 46 anos
Formação: Arquiteto e Urbanista
Família: Casado com Maria Fernanda, pai de Flávia
(21), Tito (17) e Luca (14).
Naturalidade: Atibaia
Hobby: Atualmente cozinhar. Gosto muito de ler, já
fui mais de poesia e pintura... Também já fui bom de
trilha... fui!
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Oscar Filho, ator atibaiano faz sucesso no CQC da Band TV

A entrevista com Hector Babenco
AM – Por que o
nome Oscar Filho?
OF – O meu nome
é muito grande, fica parecendo nome de princesa; aí
resolvi diminuir. Pensei em
Oscar Junior, mas ficava
muito Fábio Junior, aí escolhi Oscar Filho. Fica muito
César Filho, mas tudo bem.
AM – Qual é a sua
formação?
OF – Estudei no Grupo Escolar José Alvim até
o primeiro colegial. Depois
fiz o segundo e terceiro
colegial no Major Juvenal
Alvim. Comecei a estudar
teatro com 13 anos, no grupo de teatro da professora
Isís Gonçalves. Fiquei encantado com aquilo e naquele momento eu já sabia
o que queria para minha
vida. Depois comecei a
correr atrás disso, comecei
a montar coisas amadoras
como o grupo “O rato não
era aquele”. Fizemos a peça
“Desculpe, acho que entrei
na pista errada”. Depois
prestei vestibular em 2000,
me formei ator em 2003 e
montei o grupo “Os Cretinos”. Depois, em 2005 fize-

mos a peça “Guga começa
a andar”.
AM – Trabalhar
com humor foi escolha
pessoal ou acaso?
OF – Escolhi o humor
porque é o que dá dinheiro
e para mim muito prazer.
AM – Por que você
ainda não trouxe seu trabalho para Atibaia?
OF - Eu até tentei,
mas além de não conseguir
patrocínio, a burocracia é
grande.
AM – O que você
está fazendo atualmente,
além do CQC?
OF – Estamos em
cartaz desde 2005 com “O
Clube da Comédia Stand
Up”, que é um cara com a
roupa do corpo, sem figurino, sem cenário, sozinho, só
se apóia no texto para fazer
o show. Alguns já fizeram
isso como o Jô Soares, Sérgio Rabello, Chico Anysio
e Zé Vasconcelos.
AM – E sobre o
CQC, como começou?
OF – O Diego Barreto, diretor do CQC, viu um
vídeo meu no You Tube e
gostou, aí me chamou para

A bofetada
um teste. Eu passei e junto
com o Rafinha e o Danilo,
formamos o CQC.
AM – Qual a proposta do CQC?
OF – É fazer perguntas que ninguém faria, enveredar para o jornalístico
com humor. É conduzir a
entrevista de uma maneira
que a pessoa entre na brincadeira. Cutucar o cara,
chegar nele como ninguém
chega. Mas não com agressividade, com um pouco de
ironia e sarcasmo.
AM – Há mais pessoas trabalhando no projeto?
OF – Há uma equipe de 50 pessoas, 90% das
quais são jornalistas, e os
demais realizam a parte
técnica.
AM – Você pega a
pauta pronta?
OF – A pauta vem
semi-pronta, eu termino e é
claro, na hora há a improvisação.
AM – Vocês pensam
em trazer o CQC para
Atibaia?
OF – Sim, mas é necessário que haja algum
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O dia seguinte...:-)
evento, a presença de um
time, uma celebridade para
haver um contexto em que
possamos atuar.
AM – É verdade
que você foi agredido pelo
Hector Babenco?
OF – Sim. Ele havia
declarado que não tinha nenhum ator brasileiro a altura do Gael Garcia Bernal.
Quando falei sobre isso ele
disse que a edição foi mal
feita. Aí eu perguntei se ele
ficaria chateado se eu perguntasse se não há nenhum
argentino
naturalizado
brasileiro a altura do Fernando Meirelles. Ele disse
que minhas perguntas eram
babacas e eu era um bolha.
Quando perguntei o que é
um bolha ele bateu no meu
rosto com uma revista que
tinha na mão.
Entrei em contato
com a assessoria dele para
falar sobre isso, mas nunca
responderam.
AM – A que horas é
exibido o CQC?
OF – Passa às segundas às 10:15hs e sábado às
20:15hs reprisa. É na Rede
Bandeirantes.

AM – Você vem muito à Atibaia?
OF – Venho cada duas
ou três semanas ver meus
pais. E tenho grandes amigos lá, como Paulo Sérgio,
Flavio, Danianderson, Rubiana, Shimoda e outros.
AM – Atualmente há
outros programas como o
Casseta e Planeta e o Pânico na TV. O que você
acha do trabalho deles?
OF – Acho que o CQC
é muito jornalísmo com um
pouco de humor. Por exemplo, somos 7 homens; não
usamos mulheres atraentes
como o Pânico, mas eles
são bons, têm seu mérito.
O Casseta é muito mais humor e às vezes um pouco
de jornalismo. O nosso trabalho é abrangente e bem
contemporâneo.
AM – As pessoas reconhecem você nas ruas?
OF – Sim e acho legal porque é sinal que estão
vendo o programa. Aliás,
não posso reclamar, a mídia
tem sido bastante generosa
comigo.
Visite:
www.oscarfilho.com.br
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persona

Takao Ono

Takao Ono nasceu
em 17 de julho de 1934 na
cidade de Cotia, estado de
São Paulo. É o primeiro dos
seis filhos de Shigueki Ono
e Yussuo Ono : Takao, Líria,
Neusa (já falecida), Elisa,
Aurora e Nilo.
Atualmente toda família Ono reside em Atibaia.
Takao chegou na cidade em 1948, para trabalhar com parentes que ali
residiam e se ocupavam na
lavoura de batata.
Trabalhou na lavoura
até 1956, quando foi contratado pelo escritório da
Construtora e Imobiliária
Atibaiense, do filho de César
Mêmolo, Amadeu Mêmolo
Neto.
Em 1958 transferiu-se
para a Prefeitura da cidade,
tornando-se
funcionário
público da Secretaria da Agricultura
(licenciando-se
em 1968, sem vencimentos).
Casou -se em 03 de
setembro de 1960 com Sumico Ono, natural de Mairiporã, com quem teve quatro
filhos: Eriberto, casado, com
um filho, Naoki, Edmar,
Emil e Eliete.
Ingressou na vida
pública em 1963. Era diretor
do Clube Recreativo Atibaiano, e por sugestão de Tito
Lívio Garini (então presi-

dente do CRA ), foi candidato a vereador e depois disso,
nunca mais deixou a vida
pública.
Com oito mandatos
como vereador, um como
Prefeito e um como VicePrefeito, sempre obteve expressiva votação na cidade,
orgulha-se por nunca ter
perdido uma eleição. De lá
para cá sua história política
foi a seguinte:
• 1963 – vereador
• 1968 – vereador
• 1972 - (1526 votos
– 18% dos votos válidos)
• 1976 - (1065 votos)
• 1979 – Prefeito, na
primeira eleição de
estâncias do Estado
de São Paulo ocorrida em data pouco
habitual para eleições
(29/04/1979). Execerceu seu mandato de
Prefeito até 1982. De
1983 a 1988, como
saiu da Prefeitura, não
pode exercer cargos
políticos pois a lei,
naquela época, impedia candidaturas a reeleições.
• 1989 – Vice–Prefeito
em dobradinha com
Cido Franco
• 1992 – vereador
• 1996 – vereador
• 2000 – vereador
• 2004 – vereador
Foi presidente da Câmara Municipal de Atibaia
em 1973, 1977, 1978. É o
atual presidente dessa entidade, onde vem exercendo
seu cargo em prol dos interesses da cidade de Atibaia.
Sempre acreditou que

o voto popular deve ser pulverizado e não conquistado
em redutos, o que comprova
a aprovação da população
como um todo que conhece
suas idéias e propostas dando-lhe, durante décadas, o
crédito que ele sabe, como
ninguém, conservar e valorizar.
No poder público, uma
das suas prioridades sempre
foi a educação. Construiu,
no seu mandato como prefeito, onze escolas públicas,
projeto votado pela Câmara
por unanimidade.
Em 2005 recebeu da
administração Beto Trícoli
uma justa homenagem: uma
escola foi inaugurada pela
Prefeitura com o seu nome.
Trata-se da maior escola municipal de Atibaia, com dez
salas de aula, 480 alunos,
atendendo ensino infantil e
fundamental, que levou o
nome EMEIEF Takao Ono.
Segundo seus estudos
e avaliações, Atibaia tem, em
2005, uma população de 140
mil pessoas, das quais 80 mil
são eleitores, e apresenta um
crescimento expressivo de
5,2 % ao ano (muito acima
da média nacional). Acredita
que o turismo deve ser priorizado e, em seguida o setor
de prestação de serviços para
que o crescimento e progresso da cidade continuem
acontecendo.
Takao é um exemplo
que deve ser seguido pois
teve, durante toda sua carreira política, a sabedoria
de manter-se sempre ativo
e atualizado e a coerência,
retidão e ética no trato do
patrimônio público.

Gilberto Sant’Anna

Nascido em 15 de abril
de 1940 na cidade de São
Paulo-SP. É filho de Alfredo
Sant’Anna e de Adelaide
Fernandes de Sant’Anna, já
falecidos.
Realizou os primeiros
estudos em 1946, na cidade
de Atibaia, na “Escola Particular 3 de Maio”, da professora Aracy Bueno Conti
e, depois, no Grupo Escolar
José Alvim, em 1947, onde
foi aluno das professoras
Circe Teixeira Musa, Tereza
Marcílio e Benedita Simões
de Lima.
Atuou como advogado
e assessor jurídico por vários
anos, prestando serviços a
diversas entidades sindicais
de São Paulo e Campinas,
atuando de maneira mais
destacada no Sindicato dos
Bancários do Estado de
São Paulo, como também a
várias empresas da Capital e
de Santos.
Professor
universitário, ocupou as cadeiras de
Legislação Social, Direito do
Trabalho e Direito Processual do Trabalho, no período
de 1986 a 1999, na Faculdade
de Economia, Contabilidade
e Administração da Universidade São Francisco, em
Bragança Paulista e Faculdade de Ciências Jurídicas,
da USF, em São Paulo-SP.
Atuou como Chefe

de Departamento de Direito Social e Ambiental, no
período de 1988 a 1999, na
Faculdade de Direito da Universidade São Francisco, em
Bragança Paulista.
Foi Diretor do Curso
de Ciências Jurídicas da
Universidade São Francisco,
desde a instalação em 1.990
até 1996, Campus de São
Paulo.
No período de 1998
a 1999, atuou como professor de Direito Processual do
Trabalho, no curso especial
para bacharéis realizado na
capital, mantido pela Ordem dos Advogados de São
Paulo.
Assessorou diversos
parlamentares
(deputados
federais e senadores), bem
como o Vice-Governador
Aloísio Nunes Ferreira Filho,
no período de 1978 a 1995.
Elegeu-se prefeito de
Atibaia em 15 de outubro
de 1.982, para a legislatura
1.983/1.988 (PMDB),
na
condição de militante da
campanha pelo restabelecimento da democracia
no
Brasil.
Enquanto Chefe
do Executivo, dentre outras
atividades, priorizou a educação e da saúde. Organizou
e implantou um programa
educacional com fundamentos piagetianos. Implantou
escolas para crianças de
3 meses a 3 anos de idade
(Cecois). Investiu em saneamento básico, assistência
médica e nutrição escolar.
Aumentou a rede de água e
esgoto em 30%. Implantou
e fez funcionar 24 postos de
saúde, localizados em locais estratégicos.

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