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Famosos por sua qualida-
de,  os morangos de Ati-
baia são procurados e dis-
tribuídos por todo Brasil.
Não bastasse essa atração
a festa também apresenta
as flores que são produzi-
das na região. 

Esse é um evento muito
importante para a cidade
pois alavanca o turismo
local, aumentando signifi-
cativamente a ocupação
de  hotéis e restaurantes,
visto que atrai visitantes
das mais diversas regiões
do país.

Além disso, aquece a eco-
nomia, pois gera muitos
empregos, diretos e indi-
retos.

A influência e a impor-
tância da colônia nipo-
brasileira na produção
agrícola da cidade   pode
ser notada   em arranjos e
shows como o Bonodori,
dança típica japonesa.

Confira a entrevista com

a organizadora do evento

na página 4

Localizada no interior do
Estado de São Paulo, na re-
gião de Marília, essa pe-
quena cidade possui uma
ligação com Atibaia visto
que o seu nome homenageia
a tradicional família ati-
baiana Alvim, na pessoa
do seu patriarca, Major Ju-
venal Alvim.

Festa deve receber mais de 120 mil visitantes

Cidade possui  nome
em homenagem ao
Major Juvenal Alvim.

Alvinlândia completa 73 anos

capa

Leia mais - Página 5

Safra de morangos e legumes da região apresentada no evento.

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

Maior evento da região, 

Festa das Flores e Morangos 

traz esse ano uma completa 

programação para toda família.

Exposição ocorrerá durante 

os finais de semana do mês 

de setembro.

Flores formam belos arranjos

Até bem pouco tempo
atrás poucas pessoas da ci-
dade tinham conhecimen-
to desse fato. 

Em janeiro de 2006 o histo-
riador José Luiz Teixeira,
em contato com membros
da família, relatou o fato e
os incentivou a pesquisar
o assunto.

A partir dessa data conta-
tos e visitas aproximaram
ainda mais as duas cidades.
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Queremos brindar com
leitores e internautas a
receptividade que mar-
cou o nascimento  do In-
formativo Atibaia Mania.

A primeira edição circu-
lou na cidade, gerando
interesse e curiosidade
por parte de uma nume-
rosa e diversificada ga-
ma de leitores, o que de-
monstra o quanto é gran-
de o espaço que se tem
em Atibaia para iniciati-
vas voltadas à informa-
ção e cultura.

Foram incontáveis os co-
mentários, telefonemas,
pedidos e e-mails de pes-
soas interessadas em re-
ceber o Informativo, co-
laborar de alguma for-
ma e conhecer melhor o
nosso trabalho.

Todo meio de comunica-
ção necessita, além de vei-
cular conteúdo de quali-
dade, de um movimento
real por parte do público a
que se dirige, no sentido

de acompanhar, ler e par-
ticipar ativamente; do
contrário, perde o sentido
a que se propõe. 

E é disso que estamos fa-
lando: de como o povo
de Atibaia recebeu com
generosidade nosso tra-
balho, nos ajudando com
seu interesse na intensa
divulgação, de boca em
boca, de mão em mão, de
lar em lar, nos impulsio-
nando assim a conti-
nuar, buscando sempre
levar a todos um pouco
do muito que acontece
na cidade. 

Para essa edição os des-
taques vão para tradi-
cional festa das flores e
morangos através de u-
ma interessante entre-
vista com a organizado-
ra do evento, Vera Cale-
gari e para o aniversário
de Alvinlândia, cidade
cujo nome homenageia
o Major Juvenal Alvim,
um dos mais importan-
tes políticos da história
de Atibaia.                           

Sucesso marca 
o lançamento 
do Informativo
Atibaia Mania. 

editorial Agito

Acolhida calorosa

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

(renata@atibaiamania.com.br)

Renata Alvim
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América Buffet

Família Leitão de
Almeida comemorando
o quinto aniversário do
Rafael, seu membro mais
novo.
Da esquerda para direita:
Rafael, Fernando, Rita e
Francisco.

Festival de Inverno 2007

Residência Teixeira

O corintiano, Pedro,
com seus pais Rose e
Deco, comemorando
mais um ano de vida.

O Prefeito
Beto Trícoli (à
esquerda)  e o
secretário de
Cultura, Vítor
Carvalho no
show de Tetê
Espíndola.
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A votação aconteceu du-
rante os jogos regionais na
cidade de Bragança Pau-
lista. Quarenta e um re-
presentantes de delega-
ções votaram, sendo que
Atibaia recebeu 27 votos,
contra 14 de Americana.
Estiveram presentes o se-
cretário municipal de Es-
portes de Bragança Paulis-
ta, Antonio Siqueira, o co-
ordenador geral de Espor-
tes e Lazer do Estado, Nel-
son Gil de Oliveira, o dire-
tor da Divisão de Espor-
tes, José Roberto, a chefe
do Comitê Organizador,
Solange Guerra Bueno, o
secretário de Esportes de
Americana, Luciano Cor-
reia e o prefeito de Atibaia,
José Roberto Tricoli.

Com esta escolha, a região
bragantina mais uma vez
terá a oportunidade de se-
diar este tradicional even-
to, que são os Jogos Regio-
nais, em 2009 em  sua 53ª
edição. Vale lembrar ainda,
que no ano que vem a cida-
de sede será Rio Claro. 

Os Jogos Regionais são
disputados pelas repre-
sentações municipais do
estado de São Paulo e reali-
zados anualmente pela Se-
cretaria da Juventude, Es-
porte e Lazer, em conjunto
com os municípios-sede.
Normalmente são realiza-
dos no mês de julho. As
competições são realiza-
das em oito regiões espor-
tivas e Atibaia faz parte da
região de Campinas.

História

Os Jogos Regionais tive-
ram início em 1950, na ci-
dade de Presidente Pru-
dente, oeste do estado.
Foram organizados por
um grupo de dirigentes
que acreditaram no espor-
te amador como fonte de
revelação de novos talen-
tos. No ano de 1959, foram
organizados oficialmente
os Jogos Regionais,  com o
estado de São Paulo sendo
dividido em oito regiões:
Alta Sorocabana, Nordesti-
nos, Vale do Paraíba, Ara-

O Festival de inverno de
2007 terminou em grande
estilo, com três grandes
shows, uma peça de teatro e
apresentações no Casarão.

Depois de um mês de di-
versas atrações, recheadas
com o melhor da música
popular brasileira, o festi-
val atibaiense vai chegan-
do ao fim e se definindo
como um dos mais impor-
tantes festivais de inverno
do Estado de São Paulo. 

O grupo Hateen agitou a ci-
dade, com o seu show no
Centro de Convenções. A
banda está com  treze anos
na estrada e estourou nas
paradas em 2006 com o hit
"1997". O grupo recebeu o
prêmio de "Banda Revela-
ção" da MTV Brasil, e a mú-
sica esteve entre as mais to-
cadas em inúmeras rádios. 

A peça "As filhas de Janete
Clair" foi apresentada no Ci-

ne Itá Cultural. Entre os pro-
tagonistas da peça está Char-
les Giraldi, ator natural de
Atibaia e que há anos está en-
volvido com o showbizz e
hoje é diretor de grandes pe-
ças teatrais em todo o Brasil.

" - Desculpe algumas fa-
lhas, pois está sendo a nos-
sa primeira apresentação ao
público" explica Charles.

O grupo Bicho de Pé, uma
das mais famosas bandas
de forró universitário, co-
locou o povo para dançar
no Cine Itá. Formado há
três  anos, o grupo  mescla
a música Regional do Nor-
deste com a MPB, originan-
do o já conhecido e autênti-
co forró pé-de-serra.

O "filho da terra" Altemar
Dutra Jr. fechou o festival
no Centro de Convenções.
Sua mãe, Marta Mendonça,
também subiu ao palco,
para uma apresentação
maravilhosa com seu filho. 

AOrquestra Sinfônica Jovem
de Atibaia em conjunto com
Altemarzinho mostraram as
mais famosas canções de seu
pai e outros sucessos. As mú-
sicas tive-ram o arranjo do
maestro Rogério Wanderley
Brito, regente da orquestra.

esportes Eventos

Jogos Regionais de 2009
A cidade escolhida para sediar os Jogos Regionais em 2009 foi Atibaia. 

Festival de inverno

Equipe de Tênis de Mesa Masculina conquistou 
03 medalhas de ouro e uma de prata, nos jogos 

regionais de Araras 2005.

raquarense, Média e Alta
Mogiana, Paulista e Alta
Paulista. Em 1962, com o
crescimento dos eventos e
interesse da comunidade
esportiva de São Paulo, os
Jogos Regionais abran-
giam, além dessas oito re-
giões citadas, mais duas
áreas: Litoral e zona sul. A
partir de 1984, os Jogos Re-
gionais passaram a ser dis-
putados em seis zonas.
Foram desmembrados os
Jogos Regionais da Zona
Sudeste, criando-se os Jo-
gos Regionais do Vale do
Paraíba e Litorais Norte, fi-
cando assim estruturados:
Zona Norte; Zona Leste;
Zona do Vale do Paraíba e
Litoral Norte; Zona Sudes-
te; Zona Sudoeste; Zona
centro oeste.

Evento foi, novamente, um grande sucesso!

Fonte: Assessoria de imprensa da
Prefeitura de Atibaia

Fonte: Assessoria de imprensa
da Prefeitura de Atibaia
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Quando: Setembro: 7,8,9 - 14,15,16 - 21,22,23

Onde: Parque Edmundo Zanoni

Preço:

Bilheteria = R$ 14,00 

Antecipados (para grupos) = R$ 10,00 

Dias 14/09 e 21/09 (preço promocional)= R$ 6,00

Idosos e estudantes = R$ 7,00 

Criança até 10 anos acompanhada de
responsável não paga.

Serviço

AM - Como você encara o
desafio de realizar uma fes-
ta que está na 27ª Edição ?

VC - A cada ano aprende-
mos mais com cada visi-
tante e cada expositor que
freqüenta a festa. Mas ao
invés de se tornar mais
fácil, fica mais difícil agra-
dar todas as pessoas. Cada
ano um novo desafio.

AM - Quais são as princi-
pais novidades do evento
para esse ano ?

VC - Pavilhão de exposição
de flores e morangos mais
decorado e dividido nas 4
estações. Maior área de ali-
mentação e descanso.

AM - Qual a representati-
vidade do evento para a
economia da cidade e da
região?

VC - Acredito que com o
público de mais de cem
mil pessoas que vem na
festa, aumenta a movi-
mentação dos comércios

entre hotéis, pousadas,
bares e restaurantes.

AM - O Bon Odori já é
uma apresentação tradi-
cional do evento. Você
poderia descrever como
funciona e o que ele re-
presenta para a comuni-
dade? Os visitantes po-
dem participar ?

VC - O Bon Odori é uma
dança tradicional que co-
memora a boa colheita de
arroz, que em nossa cultu-
ra é passada dos mais ve-
lhos aos jovens de todas as
etnias para que seja pre-
servada. Todos os visitan-
tes podem participar, in-
clusive muitas pessoas
estão ao redor para orien-
tar e passar essa tradição.

AM - Qual é a programa-
ção do evento ? Ela é igual
para todos os dias ou
existem datas com algu-
ma programação espe-
cial?

VC - Cada dia da festa tem

um programa dife-rente.
Mas alguns shows se repe-
tem nas datas da festa.

AM - Há algum incentivo
para que o visitante parti-
cipe de mais de um dia do
evento ?

VG - Por enquanto estamos
estudando um sistema
onde o visitante que com-
pra o ingresso inteiro na bi-
lheteria possa ganhar uma
cortesia na saída para que
possa voltar outro dia.

AM - Na sua opinião, o que
mais atrai os visitantes ?

VC - A variedade e a beleza
das flores que decoram não
só o pavilhão de exposições
como todo o parque. Sem
esquecer que os deliciosos
morangos estão espalhados
nos estandes da lanchonete
que a cada ano surpreen-
dem com novas invenções.

AM - Como vocês prio-
rizam e divulgam o evento?

VC - Temos um cadastro de
várias agencias de viagens
que enviamos material o
ano todo. Também divulga-
mos com cartazes e cartões
postais em todos os estados
que visitamos, inclusive em
outros eventos.Mais comer-
ciais de TV na grande São
Paulo e interior.

AM - As empresas de tu-
rismo local (hotéis, restau-
rantes, etc) participam de
alguma forma? Há algum
incentivo adicional para
atrair turistas para a cidade
nessa época do ano?

VC - A cada ano fica mais
difícil a participação dessas
empresas pois o movimen-
to gerado pela festa abaste-
ce naturalmente todo setor.

Sendo assim quando per-
guntamos de parcerias
eles negam, pois não preci-
sam de propaganda já que
nós fazemos tanto.

AM - Você acredita que a
capacidade de atendimen-
to de nossa rede hoteleira
é suficiente para atender
de forma satisfatória o
evento?

VC - Depende, pois o
nosso publico varia entre
varias classes e os hotéis
de maior capacidade são
de custos inacessíveis a
nossos visitantes.

AM - Há estabelecimen-
tos (hotéis e restauran-
tes) conveniados? Se sim,
quais ?

VC - Não. Mas indicamos
todos eles,  mesmo sem
convenio.

Veja entrevista completa

www.atibaiamania.com.br

Vera Calegari, que há quinze anos organiza a festa, concede entrevista exclusiva ao Atibaia Mania

27a Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

Organizadora garante pavilhões mais decorados. 
“Missão quase impossível”.....
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Conheça a cidade cujo nome homenageia um dos mais importantes políticos de Atibaia: Major Juvenal Alvim 

Alvinlândia: simpatia do centro-oeste 
capa

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

Foi muito grata a surpre-
sa de saber, por meio do
amigo e historiador José
Luiz Teixeira, da existên-
cia de uma pequena cida-
de situada no interior de
São Paulo: Alvinlândia.

Grata surpresa porque, o
nome da cidade deve-se
a uma homenagem feita
ao seu patrono, Major
Juvenal Alvim, figura

importante da história
de Atibaia.

Há 73 anos atrás,  um dos
filhos do Major, o de-
putado Joviano Alvim
empenhou-se pela eman-
cipação de Vila Couto,
separando-o do municí-
pio de Garça e trocando
seu nome antigo para Al-
vinlândia, que quer dizer
"Terra de Alvim".

Nas proximidades de
Marília, com 89 km2, essa
cidade  tem como ativida-
de principal agricultura e
pecuária, em especial o
plantio e comercialização
de café.

Apesar de pequena (pou-
co mais de 3.000 mil habi-
tantes), é uma cidade ex-
tremamente organizada
(taxa de mortalidade in-
fantil igual a zero) e devi-
do a esta característica Al-
vinlândia tem um bom
potencial  de desenvolvi-
mento.

Com clima quente na
maior parte do ano, povo
extremamente hospitalei-
ro, vale a pena conhecer
essa promissora cidade.

(renata@atibaiamania.com.br)

Renata Alvim

Praça central e Igreja da Matriz

Creche Municipal

Foto aérea

agosto-2007x.qxd  30/8/2007  16:08  Page 5



Atibaia SP    •    342 anos    •    Ano 1    •    Número 2   •    Setembro/2007  

6

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

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

Major Juvenal Alvim
Grande estadista e empreendedor, exemplo de vida virtuosa

Juvenal Alvim de Campos
Bueno nasceu em Atibaia
no ano de 1866, perpe-
tuando-se na história do
município como um dos
maiores estadistas e gran-
de empreendedor, sendo
chamado e conhecido por
todos como Major Alvim. 

Era filho do Coronel José
Alvim de Campos Bueno, o
nhô Bim, (descendente e 6º
neto direto do fundador do
burgo Jerônimo de Camar-
go) e de Gertrudes Maria de
Campos. 

Casou-se em 19 de abril de
1890 com Gertrudes Pires
da Silveira nascida em 1878
e falecida em 1939, chama-
da carinhosamente por to-
dos de nhá Tudica. Após o
casamento passou a ser co-
nhecida por Gertrudes Pi-
res de Camargo Alvim. Ti-
veram nove filhos:

Benedita, Ernestina  Jovia-
no, Maria Gertrudes, José,

Ana, Lucila Alvim, Veri-
diana e Lazara. 

Assumiu, aos vinte e sete
anos de idade a chefia do
Partido Republicano de A-
tibaia, em agosto de 1913. 

Espírito empreendedor e
dinâmico dotou o municí-
pio de inúmeras benfeito-
rias, em todos os setores.
Desde a implantação de sa-
neamento básico, fundação
de indústrias, de casas de
espetáculos a exemplo de
teatros e cinema, de escolas
públicas, entre outros. 

Liderou as construções da
Usina Hidroelétrica (até
hoje existente), e da antiga
estrada de rodagem SP-8,
ligando Atibaia à capital
do Estado. 

Pioneiro no desenvolvi-
mento do turismo em Ati-
baia construiu, quando
presidente da Câmara Mu-
nicipal, o Hotel Municipal
e determinou a instalação
do Hotel São João, pela se-
nhora Ramira Carpineli. 

Em primeiro de abril de 1892,
é nomeado para o Conselho
de Intendentes. 

Em 1898 é eleito vereador
dando inicio à imensa folha
de serviços prestados à sua
terra. Não houve melhora-
mento público que não ti-
vesse a sua valiosa partici-
pação, desde o embeleza-

Juvenal Alvim

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

mento da cidade até a re-
moção do cemitério São
João Batista do então Largo
do Rosário para onde se en-
contra hoje.  Foi o 16º presi-
dente da Câmara Munici-
pal, cargo esse que ocupou
por três vezes. 

Em 1903 liderou o em-
preendimento e iniciou a
construção do Grupo Esco-
lar José Alvim, cuja inau-
guração ocorreu em 1905. 

Em 1905, preocupado com
o saneamento básico e em
oferecer emprego aos ati-
baianos, cuidou de cons-
truir o primeiro reservató-
rio de água da cidade, loca-
lizado em frente à praça Ro-
berto Gomes Pedrosa, onde
hoje está instalado o SAAE. 

Iniciou, nessa ocasião, a or-
ganização de uma indús-
tria têxtil, dando origem à
Fábrica de Tecidos São
João que empregava, nas
quatro primeiras décadas
do século passado, a gran-
de maioria de atibaianos. 

Essa indústria mantinha
em 1945 cerca de novecen-
tos operários, quando a
população da cidade era
de 4.500 habitantes.   

Em 9 de fevereiro de 1936 fa-
leceu em Atibaia, terra que
tanto amou e se dedicou.  

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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artigo

- Impossível! Dirão os in-
crédulos! No Brasil a pri-
mavera só começa em se-
tembro!

Sim! A primavera chega em
setembro no Brasil, mas co-
mo brinde dos céus, ela é re-
cepcionada, antecipadamen-
te, nesta casa de Atibaia!

Quem passa, no mês de
agosto, por esta rua, admi-
ra e até fotografa um mara-
vilhoso ipê amarelo na cal-
çada de uma casa e outro
no seu jardim.

Se não bastasse este espetá-
culo da natureza, a florada
dos ipês encerra a cena,
derramando ao chão um
encantador tapete doura-
do. Logo em seguida, vem à
florada da bougainvillea
labra, mais conhecida, en-
tre nós, como primavera,
colorindo em tom vinho
todo o muro da residência.
Para completar a apresen-
tação, as andorinhas sur-
gem no final de agosto,
após longa viagem, dos Es-
tados Unidos até Atibaia, e
vêm construir seus ninhos
no telhado, como religiosa-
mente acontece todos os
anos. Logo ao alvorecer, tal
como a esquadrilha da fu-
maça, as graciosas aves ofe-
recem verdadeiros shows
de acrobacia nos céus.

Pergunto então:

- Isso não é primavera? A
sábia natureza descobriu o
quanto é amada pela mo-
radora, que a recebe de
braços abertos. Nesta casa
cada planta tem um signi-

ficado todo especial ou
uma história de vida...

A trepadeira colorida,
abraçando o muro, é "filha"
da linda primavera que en-
feitava o portão da casa
dos seus pais e as mudas,
preparadas pelo irmão.

As lindas moréias, tal qual
bandeirinhas brancas de
paz, hasteadas nas hastes
verdes e os cachos lilases das
glicínias são fruto do carinho
do filho, que as plantou.

As cinerárias foram plan-
tadas para matar a sauda-
de das geadas da infância
do esposo em Campos do
Jordão.

O ipê amarelo da calçada
guarda esta longa história
de amor:

- Na década de setenta até
o início de 1983, a morado-
ra da casa trabalhou na
EEPG "José Alvim", cujo
pátio ostentava dois lindos
ipês amarelos. 

Os ipês, todos os anos, no
final de agosto, banhavam
de luz dourada o pátio da
escola para alegria e felici-
dade dos alunos, professo-
res e funcionários que os
cobriam de mimos: fotos,
poemas, canções, crônicas,
desenhos, cartazes, etc. A
florada dos ipês se trans-
formava no centro de pro-
jetos dos trabalhos escola-
res. Brincar embaixo das
árvores era uma festa! In-
clusive, o "Troféu ipê ama-
relo" foi criado para ho-
menagear ex-alunos, ex-

professores, ex-diretores e
ex-funcionários da escola!

Certo dia do mês de agosto
de 1981, quando os ipês se
engalanaram de cachos dou-
rados, um senhor chamado
Benedito Leite, cujos cabelos
já cobertos pela neve dos
anos,  se apresentou à dire-
tora como o aluno do pro-
fessor Gabriel da Silva, que
em 21/09/1919 plantara o
ipê, durante as festividades
do Dia da Árvore.

Foi a glória! Encontraram o
criador da árvore, que para
a família "José Alvim" era a
mais encantadora do mun-
do! Sr Benedito Leite se
transformou no "Menino do
ipê", alvo do carinho e ho-
menagens de todos. O "Me-
nino do ipê" foi fotografado,
abraçado a sua obra de arte
e durante a festa do Patrono
da escola, no mês de setem-
bro desse ano, recebeu ho-
menagens especiais, inclusi-
ve assistiu uma representa-
ção teatral do plantio do seu
ipê em 1919.

A felicidade do "menino
do ipê" foi intensa e esse
fato se tornou a maior ale-
gria dos seus derradeiros
dias de vida, uma vez que
em 26/07/1982 veio, infe-
lizmente, a falecer. 

Após a festa, a muda do
ipê, que participou do tea-
tro infantil, foi entregue
como presente à diretora,
para plantá-la no jardim da
sua casa. 

Os alunos, da 2ª série,
orientados pela professo-

A primavera chega em agosto nesta casa de Atibaia

Irma Pereira Pontes Vasquez
ra, colheram sementes do
ipê do pátio da escola, as
depositaram em saqui-
nhos de terra, preparando
várias mudinhas e uma
delas foi presenteada à di-
retora, que a plantou, cari-
nhosamente, na calçada
da sua casa. 

As crianças e a professora,
jamais imaginavam que
aquela atividade escolar,
aquele gesto de carinho
garantiriam a sobrevivên-
cia da árvore tão querida,
pois alguns anos depois,
os tão cantados ipês ama-
relos seriam sacrificados,
em nome do progresso. 

Todavia como o amor
sempre vence, em quais-
quer circuns-tâncias, hoje
um deles sobrevive na
calçada da casa da ex-di-

retora da escola, lindíssi-
mo como sempre, mais
jovem apenas, com 25
anos. Todos os anos ele,
como o outro também, se
cobrem de flores doura-
das alegrando a alma de
quem muito o amou, en-
cantando as pessoas que
por ali transitam. É berço
amoroso dos ninhos de
passarinhos, trapézio das
brincadeiras de alegres
maritacas e palco do
coral dos sabiás, bem-te-
vis e outras pequenas
aves, desde a alvorada
até o anoitecer. 

Como são belos e felizes
esses ipês amarelos!

Como é bela a primavera
na minha casa!

Atibaia, agosto/2005.
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Consulte o novo serviço do Atibaia Mania e encontre diversas empresas da cidade

Forro de Isopor/PVC 
persianas, divisórias, 
esquadrias, box para
banheiros, papel de
parede, carpete de
madeira,piso Pavi-
flex/Decorflex. 

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

Tel.: 11 4418-2289 

Musculação - dire-
cionada para homens
e mulheres. 
Aulas de ginástica 
Aulas de Natação 

Seg. a sex: 08:00 às 21:00 

Tel.: 11 4411-1792

Cursos, treinamen-
tos,   convenções e
exposições.

Seg. à dom.: 24 horas 

Tel.: 11 4411-8102 

Cursos preparatórios
para concuros públi-
cos, vestibulares e
idomas (inglês e es-
panhol). 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 no nosso site www.atibaiamania.com.br seção Guia Comercial. 

Saúde HospedagemDecoração Serviços

Academia
Métron

Pátio da AldeiaMC Decorações CEUP

Banco Virtual
Empréstimos, finacia-
mentos e operações fi-
nanceiras.
Seg. à Sex. 08:00 às 18:00 

Tel.: 11 8513-3664 

Serviços

Central
Brasileira de

Negócios

1a Feira de Vestibulares da Atibaia e Região 

No sábado dia 1o de setem-

bro, das 10 às 16 horas,

acontece a primeira feira de

Vestibulares da região.O

evento é uma iniciativa do

Núcleo Carpe Diem, do pro-

jeto Educafro, que tem como

coordenador geral o empre-

sário Rodrigo Parras, com

apoio do presidente da Câ-

mara Municipal, vereador Is-

mael Fernandes, conhecido

"Dentinho" e da Rádio Graú-

na FM. Rodrigo, mobilizou

alunos e coordenadores do

projeto Educafro, para  viabi-

lizar a  realização da feira.

O coordenador de orientação

vocacional, Diego Ramos de

Oliveira, fez os contatos com

as Universidades e organizou

todo o evento ajudado pelos

alunos e professores do proje-

to. No salão nobre da Casa de

Leis, acontecerão o ciclo de

palestras programadas para o

dia. Aprimeira sob o tema "Ca-

racterísticas do Vestibular da

Fuvest",  em seguida “Carac-

terísticas do Vestibular da

Ufabc” e finalmente a terceira

palestra com o tema "Como

conseguir uma Bolsa de Estu-

do no Ensino Superior".  

Entre as diversas atividades

do dia haverá também  o Ci-

nema Cultural com a exibição

do filme "Memórias Póstu-

mas de Braz Cubas", após  o

filme acontece a exposição e

comentários com o Doutor

Orivaldo Leme Biaggi, pro-

fessor de história da FAAT. 

A feira reúne diversas Uni-

versidades públicas e  priva-

das com vários stands de

atendimento com material

das faculdades e seus cur-

sos. Haverá plantões de du-

vidas sobre os cursos e teste

vocacionais gratuitos.

A Câmara Municipal fica na

avenida Nove de Julho, 265

no centro de Atibaia.

Educação

"Confissões do Inexplicável" é
um livro de 27 contos, todos
(menos um) ilustrados pelo
autor. O livro tem 600 paginas
e é um retrato expressivo da
va-riedade temática de AC, em
uma primorosa edição da Edi-
tora e Livraria Devir, de São
Paulo. Foi lançada também
em Atibaia a rica edição orga-
nizada por Araceles Stamatiu,
constando de uma Antologia
com 163 poemas "Quânticos
da Incerteza", extraidos de 700
poemas inéditos de André Car-
neiro. Essa seleção foi realiza-
da pelo poeta e critico Dr. Os-
valdo Duarte, da Universidade
Federal de Rondonia, para
onde AC vai viajar em Outubro,

para realizar conferências. En-
cerrando estas informações,
uma instituição estrangeira fez
uma pesquisa, selecionando
23 fotógrafos artísticos brasilei-
ros, que foram considerados
os introdutores pioneiros do
Modernismo, na Fotografia Ar-
tistica Brasileira. AGaleria João
Bergamim, de São Paulo orga-
nizou um ca-tálogo e uma ex-
posição des-ses 23 Pioneiros,
com a foto "Trilhos", de André
Carneiro. Essa exposição,
agora no Rio de Janeiro tem
vendido para colecionadores
nacionais e estrangeiros o di-
reito de reprodução desse tra-
balho de um dos mais ilustres
atibaianos.

André Carneiro lança mais 2 livros

Cultura
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