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Distribuiçao Gratuita

Leia

O Informativo impresso

Acesse

www.atibaiamania.com.

Prefeito eleito: uma prévia de como será seu governo
Artesanato de Atibaia

Tapetes arraiolos e renda nhanduti, duas importantes
referências do artesanato local, mereceram nossa atenção nesta edição.
A qualidade
do trabalho realizado em Atibaia, é
um diferencial que
já virou marca registrada da região.
Produzidos
por artesãos de ta-

lento, produtos variados, criativos e
de muito bom gosto
são comercializados
para todo o Brasil.
Além de aquecer a economia da
cidade, o artesanato gera empregos
e é fonte de renda.
Veja matéria
sobre o artesanato
de Atibaia nas páginas 2 e 3.

Conheça o maravilhoso trabalho
desenvolvido por
voluntários na ONG
Viva Vida, um Centro de Criação de Valores.
Pessoas que se
unem com um único
fim: apoiar e amar o
próximo.
Acolhendo
adultos com deficiência, realizam atividades incluindo
caminhadas, artesanato e culinária.

Num trabalho
diário, o potencial
de cada um encontra
espaço para se manifestar e apoio para se
desenvolver.
Um braço forte
e amigo, abrindo horizontes a quem necessita, pelo simples
prazer de ajudar.
Ve j a r e p o r t a g e m completa e
endereço de c o n t a to para quem quiser
conhecer e/ou ajudar
na página 8.

ONG Viva Vida

Após oito anos
do mandato de Beto
Tricoli e do Partido
Ve r d e , A t i b a i a j á
conhece o homem
que estará à frente
da Prefeitura da cidade nos próximos
quatro anos.
Dr. José Bernardo Denig, 53 anos,
eleito em disputa acirrada, assume a prefeitura em 2009.
As urnas também

trouxeram importantes
mudanças na composição da Câmara.
Momento de
unir forças com o
objetivo de trabalhar
por Atibaia, vivenciando verdadeiramente o
processo democrático.
Atibaia é uma cidade promissora, que
vem crescendo significativamente, onde
há muito que se fazer.
Aos seus gover-

nantes, que receberam
através dos votos a
confiança da população, cabe o privilégio
e a obrigação de lutar
por uma cidade cada
vez melhor, em todos os sentidos, para
todos os cidadãos.
A hora é essa!
Esforços unidos, mãos
dadas, com a vontade
de transformar a esperança do povo em
realidade, retratada

numa Atibaia próspera
e feliz.
P a r a b é n s D r.
Denig, e muito boa
sorte no novo cargo.
O nosso desejo é de
muito sucesso nos anos
que virão, ao senhor
e a todos atibaianos.
Conheça mais
sobre o Dr. Denig,
suas propostas e idéias em entrevista exclusiva ao Atibaia
Mania (página 4).
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editorial

artesanato

Recado das Urnas

Artesanato em Atibaia

A eleição deste ano
de 2008 em Atibaia, foi
marcada pela acirrada disputa entre dois dos candidatos à prefeitura, Sérgio
Mantovaninni e Dr. Denig.
Com pequena diferença de votos, o jogo da
democracia foi amplamente exercido, elegendo
Dr. Denig o novo prefeito
de Atibaia nos próximos
quatro anos e apontando, sem sombra de dúvida, Sérgio Mantovaninni
como inegável liderança política de oposição.
Deu-se também uma
significativa renovação
da Câmara, fato que merece atenção, pois retrata
claramente a participação política da população na recolocação de
pessoas que vão trabalhar em prol da cidade.
Política se faz todos
os dias, no corpo a corpo,
nas ruas, nos detalhes.
E cada um dos candidatos, a seu modo, fez sua
campanha e atuou de forma pró-ativa em relação
à decisão dos eleitores,
visto que ambos tiveram expressiva votação.

Expediente:

Agora é acreditar e
torcer para que partidos,
vereadores e governantes
se unam num propósito
comum, somem esforços
aos invés de dividi-los, visando o crescimento cada
vez mais efetivo da cidade e realizando um trabalho direcionado para os
reais interesses do povo,
especialmente da população menos favorecida.
Oferecemos espaço
em nossa próxima edição aos senhores vereadores eleitos e a todos
os políticos que participaram desse processo
eleitoral, caso desejem
enviar alguma mensagem
para seus eleitores. Fica
aqui registrado o convite do Atibaia Mania.
Com a esperança de
que Atibaia viverá tempos cada vez melhores,
seguem nossos parabéns
não só aos candidatos
eleitos, mas a todos que
concorreram com dignidade, num processo
limpo e democrático.
Renata Alvim

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

A renda nhanduti ou tenerife difundiu-se nos países de colonização espanhola. Entrou no
Brasil por terra, pelo Paraguai,
aculturando-se especialmente na
parte sudoeste do país. Por estar
em vias de extinção na região sudeste, aqui em Atibaia pessoas se
uniram e resolveram resgatar a
renda nhanduti, combinando questões de empreendedorismo, cidadania e inserção produtiva, visando a geração de trabalho e renda.
Através da releitura da técnica tradicional de tecer renda,
a idéia é consolidar o artesanato
como atividade econômica, valorizando o capital social disponível na região e os princípios de
um comércio ético e solidário.
Renda de agulha, seus motivos são executados sobre uma
trama que parte de um centro,
assemelhando-se a uma teia de
aranha, que é o significado do
seu nome guarani “ñanduti”.
De temática livre, quando buscam a tradição guarani,
seus temas extraem da flora e
da fauna seus principais motivos, que são flores, aves, insetos.
Na década de 1940, quando aconteceu um “revival”da
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renda no mundo, os motivos tomaram a forma predominantemente abstrata e geométrica.
Na forma abrasileirada de tecer, esta trama é montada sobre um
bastidor, tecendo-se módulos que,
unidos um ao outro, formarão a
peça de renda. O bastidor pode tomar diversos formatos, conforme
a peça final que se quer produzir.
O Nhanduti de Atibaia é
uma das iniciativas selecionadas
pelo Prêmio Culturas Populares 2007. A premiação desenvolvida pela Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural
do Ministério da Cultura (SID/
MinC), reconheceu nossa proposta como exemplar ao possibilitar
a recuperação de conhecimento
tradicional em processo de esquecimento, dentre as iniciativas desenvolvidas por sociedade civil.

Veja mais fotos em:
http://nhanduti.blogspot.com/
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artesanato

TAPETES ARRAIOLOS – TRADIÇÃO LOCAL

Criada a partir da união
dos artesãos do bairro do Portão, em Atibaia, a ARPA Tapetes Arraiolos foi por muitos anos a única no Brasil a
se dedicar à preservação e
comercialização dos legítimos tapetes de ponto arraiolo.
Originária da cidade de
Alentejo, Portugal, a arte dos
tapetes arraiolos surgiu há
mais de 300 anos, chegando ao Brasil através dos imigrantes europeus, principalmente portugueses e italianos.
O Bairro do Portão em
Atibaia foi povoado por portugueses e italianos nos tempos
áureos do café. Com o passar
dos anos, além da dedicação
à agricultura, os imigrantes
passaram a desenvolver a arte
de “tecer ponto a ponto” que representa hoje um dos

grandes orgulhos para Atibaia,
já que os artesãos locais são
os únicos no Brasil a confeccionar este tipo de tapete de
acordo com a terra de origem.
A técnica tem como
matéria-prima a lã de carneiro. Impressiona a variedade de tamanhos, cores, formatos e motivos.
A ARPA é considerada de utilidade pública federal, completando 20 anos de
existência e contando com
1700 artesãos associados.
Suas peças podem levar até 7 meses para ficarem prontas. Foram mais
de 34 mil peças vendidas,
muitas para outros países.
A loja está localizada à Rodovia Fernão Dias,
Km 51, no Bairro do Portão.

A excelência da produção de tapetes arraiolos de Atibaia é
reconhecida nacional e internacionalmente.

Para entrar em contato, ligue para:
(11) 4416-9324, (11)4416-8096 ou (11)4416-8097
ou visite o site:
www.arpaarraiolos.com.br.
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entrevista

AM entrevista Dr. Denig, que governará a cidade nos próximos 4 anos

PERFIL:
Nome completo:
José Bernardo Denig
Naturalidade:
Jussara-PR
Data do nascimento:
20/08/1955
Quando veio para Atibaia:
1973
Quando entrou para a
política:
1996
Quando e porque se filiou ao
PV:
2002 - melhor Partido em
estruturação e organização em
Atibaia e ideologia de preservação ambiental.
Formação:
Médico
Família:
Esposa Rita de Cássia (e pai de
três filhos)
Hobby:
Marcenaria e Pescaria

AM - Quais são os planos para a cidade nas seguintes
áreas:
• Saúde: Implantação do
pronto atendimento; leitos de
UTI; ampliação da Santa Casa;
ampliação do PSF e cirurgias
eletivas.
• Educação: Escola Técnica com convênios com o SENAI,
SESI e SESC. Mais Programa
Municipal de Educação, como
participação da comunidade junto às Escolas. Inserir a família
no processo educacional, onde a
família e a direção da escola estarão juntas participando do diaa-dia da escola. Escola e família,
esta dupla dá certo.
• Cultura e Turismo: Ampliar os festivais: inverno, primavera, cinema, fortalecer os convênios com o turismo rural, rede
hoteleira e multiplicar os eventos
com o aproveitamento de novos
talentos da própria cidade.
• Habitação Popular: Ampliação do nº de casas populares,

reurbanização da área da FEPASA: Maracanã, Caetetuba, Três
Pitas, Tanque e Guaxinduva.
• Planejamento Urbano:
Revitalização Central; vias periféricas para o escoamento do tráfego e respeitar o Plano Diretor.
• Emprego: Aumento gradativo em razão de novas empresas através da Lei de Incentivo
em todas as áreas.
• Funcionalismo público:
A Lei da Reforma Administrativa. Incentivo por produtividade.
• Patrimônio Histórico:
Manter e ampliar o acordo com a
Lei de Proteção – CONDEFAT
• Transporte: Nova Rodoviária (às margens da Rodovia
Fernão Dias). Terminais de ônibus urbanos com bilhetes integrados.
• Agricultura: Manter incentivos através de cursos através
do PRONAR e outros. Incrementar o Galpão de Agronegócios.
Manutenção das estradas rurais e
guardas municipais rurais.
AM - Como o senhor avalia o recente processo eleitoral
em relação aos eleitores e aos
concorrentes? Houve dificuldades?
DD - Uma campanha política normal. Sempre ocorrem algumas dificuldades em determinados momentos. O importante é
o resultado positivo.
AM - Houve importante
renovação na Composição da
Câmara. Como o senhor pretende lidar com isso?
DD - Sim, houve. E acredito que os vereadores eleitos têm
compromissos com o bem e o
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progresso da nossa cidade. Vão
legislar para os munícipes.
AM - Em relação ao secretariado, que secretários e
pastas pretende manter?
DD - Ainda estou avaliando e discutindo esse assunto.
AM - Pode enumerar as
cinco principais metas/prioridades para os próximos 4 anos
de governo?
DD - Saúde de qualidade;
Escola Profissionalizante; Saneamento Básico; Mais Empregos
e Urbanização/Social.
AM - Como médico, o
que o senhor pretende fazer no
cargo de prefeito em relação à
Santa Casa de Misericórdia?
DD - Continuar investindo
na ampliação de leitos, UTI e Cirurgias eletivas.
AM - Qual será, se houver, a participação do Beto
Tricoli nesse governo?
DD - O Beto é fundador do
PV em Atibaia. O líder político
local e regional. Hoje, a cidade e
a região possuem de fato um líder político, com visão de futuro.
Vive bem o hoje e sabe projetar
um futuro melhor para todos.
AM - Mensagem para o
Povo de Atibaia:
DD - Agradeço a todos que
deram seu voto de confiança a
mim, culminando na minha vitória. Administrarei Atibaia para
todos e provarei para aqueles que
não votaram em mim, a minha
competência através de empenho
e de minhas ações E com certeza
teremos uma ATIBAIA CADA
VEZ MELHOR.
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decoração
eco chic

O melhor da arte, feita à mão
capim-colonião

fibras naturais

Garrafa de vidro forrada com trançado de capim-colonião e bolsa de garrafa pet reciclada. Dois exemplares
da bem-sucedida Na linha dos chefs, desenvolvida pelo
SEBRAE do Distrito Federal, sob a coordenação dos
designers Renato Imbroisi e Alessandra Vilela. A coleção
completa foi realizada com a participação de trezentas
artesãs e trabalhadoras rurais de diversos Estados do
Brasil.

As mais diversas fibras naturais
ganham formas e cores por
habilidosas mãos de artesãos
brasileiros
palha de café
Palha de café, fibra de
bananeira, papelão reciclado, MDF, cola branca e
resina impermeabilizante
ECO. Com a reunião desses
ingredientes, a artesã
Valdete Reis desenvolve
vasos e outros objetos
decorativos com um grupo
de artesãos do SEBRAE do
Espírito Santo. A técnica
do uso da palha de café foi
aperfeiçoada pelo próprio
grupo.

SEBRAE, Brasília, DF, (61) 3349 7855

palha de trigo
Feita com palha de trigo, essa cesta da
Tranças da Terra também pode ser usada
como centro de mesa. O projeto Tranças
da Terra reúne cerca de 60 famílias do
meio-oeste de Santa Catarina que desenvolvem um trabalho artesanal que resgata
as raízes culturais da região.

Valdete Reis
Rio Novo do Sul, ES, (28)
8113 1443

Tranças da Terra, Joaçaba, SC, (49) 3521
3981

babaçu
Feito com sementes de babaçu,
o jogo americano é uma criação
dos artesãos do projeto Arte Norte,
do SEBRAE de Palmas, no Tocantins. A coordenação geral (e design
de produto) do grupo é feita por
Heloísa Crocco.
Arte Norte, Palmas, TO, (30) 3414 6100

fibra de bananeira
Trançado com fibras de bananeira e retalhos
de chita, o pufe Amor Perfeito é uma criação
da Oficina de Tramas – grupo composto por
artesãos ligados ao Instituto Feito
Fibra, da cidade mineira Maria da
Fé. A organização faz pesquisas dos
processos produtivos da fibra de
bananeira e apresenta às comunidades rurais técnicas de fiação em
rocas elétricas.
Oficina de Tramas, Maria da Fé, MG, (35)

n a s p rin c ip a is b a n c a s
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Zilah Barreto Pacitti

“Suas virtudes jamais perecerão”
(José Barreto)

Nascida em Atibaia, em
22 de abril de 1939, Zilah Barreto Pacitti era filha de Oswaldo
Barreto e Ady Lopes Barreto.
Era irmã de Gilberto, José Roberto , Oswaldinho e Beatriz,
que morreu em tenra idade.
Cursou o primário no
Grupo Escolar José Alvim
e o secundário no Colégio Estadual e Escola Normal Major Juvenal Alvim.
Formou-se no Magistério, antigo curso normal em
1956.

Por ser a classificada em
primeiro lugar entre os formandos e por determinação da
legislação então vigente, foi
agraciada pelo Governo do Estado com a chamada “cadeiraprêmio”, ingressando no magistério oficial no ano de 1957.
Lecionou,
inicialmente, na Escola Rural do
Bairro do Mato Dentro da
Cachoeira, depois no Grupo Escolar do Bairro do Alvinópolis e, finalmente, no
Grupo Escolar José Alvim.
Exerceu sua profissão
com dedicação, eficiência
e amor pelos seus alunos.
O sucesso do seu trabalho deveu-se também à vocação e talento inatos que possuía para a tarefa de educar.
Com o exemplo que recebeu de sua família, atuou
com elevado espírito público
participando intensamente de
eventos sociais e culturais e
prestando valorosa colaboração a sociedades beneficentes.
Foi casada com Walter Pacitti, funcionário do
Banco do Brasil, com quem

teve três filhos: Maria Regina, Maria Beatriz e Renato.
Mais uma vez aproveitando seu dom de educadora,
e sendo católica fervorosa,
ao lado de seu marido, prestou também colaboração à
Paróquia de São João Batista
de Atibaia, dirigindo cursos
de preparação para o casamento e coordenando o Encontro de Casais com Cristo.
Faleceu prematuramente no dia 7 de junho de 1976,
em um acidente de carro na
rodovia Fernão Dias, quando dirigia-se à Delegacia de
Ensino de Bragança Paulista
para tratar de assunto de interesse da Escola José Alvim, da
qual era assistente de direção.
Em reconhecimento ao
seu zelo profissional e vivência exemplar, o seu nome
foi atribuído à Escola Estadual do Bairro do Portão.
E pelo Decreto Municipal n.º 1477/1978, a antiga
rua B do Jardim Siriema, na
cidade de Atibaia, também se
chama Zilah Barreto Pacitti.
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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 SEXTA
DAS 8 AS 18 HORAS

Tel.: 11 4411-8446

SEGUNDA A DOMINGO
24 HORAS

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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cidadania

ONG VIVA VIDA - Centro de Criação de Valores
Aqui temos um exemplo de solidariedade humana
e doação, num lindo trabalho
de amor e dedicação ao próximo. Atendendo a 20 pessoas em média, adultos com
deficiências mentais moderadas, voluntários se unem
e conseguem um resultado
admirável, retratado na produção e alegria de cada um
que é acolhido pela ONG.
As pessoas que necessitam desse tipo de cuidado,
chegam até lá por indicação

Muitas vezes, apenas a boa vontade de pessoas generosas não é suficiente; é preciso mais do
que isso. O terreno onde
a ONG está sediada, pertence aos supermercados
BIG, que gentilmente cedem esse espaço para eles.
Quem pode, paga R$60,00
por mês para freqüentar e o resto é arrecadado
através de bingos, bazares e venda dos produtos
que eles mesmos fazem.
A ONG conta também com o apoio do Banco Mercantil, da VASP –
Viação Atibaia São Paulo
e do Espaço Florescer.
Seria necessária a
contratação de especialistas, para cuidar melhor das
pessoas atendidas, pois os
voluntários muitas vezes
deixam de colaborar pois
conseguem uma atividade
remunerada e vão exercêla. Além disso, pela lei do
voluntariado, só é possível
trabalhar uma vez por semana para não configurar
vínculo empregatício. As-

sim, há 6 pessoas se revezando no trabalho voluntário, mas é muito pouco.
A O N G funciona
as segundas, quartas e
sextas o dia inteiro, das
9 às 16hs. E as terças e
quintas das 9 às 12hs.
Quem quiser ajudar a manter esse trabalho que é um exemplo
de cidadania, pode falar
com Ivani (9707.5803),
Cristina (9929.1363)
ou Nelma (9715.4645).
Para visitar, conhecer
e/ou colaborar, a ONG fica
na Av. Jerônimo de Camargo 1860.

da saúde pública ou mesmo
por indicações de conhecidos,
e após entrevista, passam a fazer parte de um grupo que se
reúne, trocando experiências,
realizando trabalhos artesanais e tarefas do dia a dia, num
ambiente amigo e acolhedor.
O universo a ser atendido porém, é bem maior;
a APAE atende crianças e
adolescentes (em média 300
pessoas), mas o adulto com
deficiência mental muitas
vezes também necessita de

Exemplos de solidariedade, Alice e Nelma

“Linha de Montagem” dos carrinhos feitos com garrafas pet
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Carrinho pronto (R$15,00)

atendimento fora de sua casa,
até para aumentar o convívio
social.
Na VIVA VIDA, equipe
de técnicos da saúde mental
realizam trabalhos de convivência através de atividades
físicas, artísticas, artesanais,
musicais, recreativas e culinárias. Também são feitas caminhadas e AVD (atividades
de vida diária).
O público-alvo consta
de adultos entre 25 a 55 anos
de idade.

