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Distribuição Gratuita

Leia

O Informativo Impresso

Acesse

www.atibaiamania.com.br

Educação: o melhor caminho, a única saída!
No mês do professor,
veja um completo
balanço sobre a
educação na cidade.

"Educa a
criança e
não será
preciso punir
o homem"
Professora em sala de aula de um colégio da cidade, representando
nossa singela homanagem a todos os mestres de Atibaia

Tauá: mega projeto em Atibaia
Financiado pelo
BNDES, grupo mineiro
investe 32 milhões
de Reais na cidade.

Planta do centro de convenções

Tauá Hotel & Convention é o
nome do novo empreendimento
que será lançado no Bairro da

Usina, cujas obras estão começando , sob a responsabilidade
de um grupo mineiro.
Investimento de 32 milhões
de reais, o hotel terá mais de 200
quartos e salas de convenções
para atender 7000 pessoas, além
de excelente área de lazer.
O grupo já possui um hotel
em Belo Horizonte e escolheu
Atibaia pela sua localização,
próxima à São Paulo e Minas Gerais e também pelo ótimo clima.
Com apoio e incentivo da
Prefeitura, o empreendimento
de 32 mil metros quadrados deve ser finalizado em meados
de 2009.
Leia mais - Página 5

Nessa edição, o Atibaia Mania
faz um balanço dos investimentos
e do estágio atual de um dos mais
importantes segmentos da economia: a educação. Para tanto, fizemos uma entrevista com o Sr. Ricardo dos Santos Antônio, Secretário da Educação e Vice-prefeito
de Atibaia.
Nessa entrevista, ele elucida o
que tem sido feito pela Prefeitura
em relação a esse assunto.
Não há quem discorde que a
educação é o princípio básico do
desenvolvimento humano e, por
isso, merece sempre especial atenção por parte das autoridades e da
sociedade como um todo.
Só a consciência real desse fato
é que promove ações que podem
vir a mudar uma geração de pessoas, garantindo produtividade e
cidadania.
Todo país que se preocupa em
educar cidadãos conscientes, pre-

capa

Ricardo dos Santos Antônio
Vice-Prefeito e Secretário da Educação

parados, éticos, vai com certeza
colher melhores frutos no futuro;
ao contrário daqueles que delegam a educação a um segundo
plano.
A criança bem orientada hoje,
será um adulto que fará a diferença, para si própria e para a comunidade em que vive.
Que nesse mês do professor,
cultivemos cada vez mais a idéia
de acreditar e investir na educação e que essa idéia se transforme
em ações reais em prol de cada
criança que precisa de uma vaga ,
de cada comunidade que precisa
de uma escola, e assim teremos
cidadãos aptos a construir um
Brasil melhor.
Leia mais - Página 4

Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)
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editorial

acontece

De olho no futuro

Revivendo os passeios de charretes

”Não se pode
falar de educação
sem amor”
Paulo Freire

Nessa edição fazemos
um convite à população
para refletir sobre a educação na cidade de Atibaia.
Sabe-se que a Prefeitura de Atibaia vêm elaborando nos últimos anos,
em conjunto com a população, um Plano Municipal da Educação (PME)
que prevê uma série de
ações para os próximos 10
anos. A idéia, até o fechamento dessa edição, era
de concluí-lo e aprová-lo
ainda no mês de outubro/2007.
Atitude muito louvável, pois não há melhor investimento que um município possa fazer do que
educar seu povo, investir
no futuro de seus cidadãos, crer que o melhor
caminho para criar um ser
humano íntegro e produtivo é a educação.
Vai aqui a nossa genuí-

na torcida para que a Câmara revise, aprove o
projeto e que esse e outros governos o leve para
a frente, transformando
em lei e obrigação o investimento no futuro dos
pequenos atibaienses que
cuidarão da nossa Atibaia de amanhã.
E a nós, cidadãos comuns, cabe o dever de
acompanhar, fiscalizar,
cobrar que as autoridades
competentes estejam sempre trabalhando no sentido de investir na construção de escolas, qualidade
da merenda e transporte
escolares, qualidade do
ensino, do material; enfim
de tudo aquilo que diz
respeito à educação de
seu povo, pois não há, na
busca da resultados eficientes, caminho melhor.

Agora, depois de um
grande esforço e um
bom tempo, consegui
por em prática "meu sonho acordado" que é a
volta dos passeios de
charretes em nossa cidade.
Mais que retorno essa
atividade passa a ser um
projeto maior ao qual
demos o nome de "RESGATE da TRADIÇÃO
CHARRETEIRA de ATIBAIA" contando com a
colaboração e o apoio
inestimável de alguns
empresários locais. O

decreto para exploração
da atividade e uso do
solo público foi assinado há pouco tempo.
Assim Atibaia volta a
ter de fato atrativos para quem aqui vive, para
quem a visita por um
dia e para quem escolhe
a cidade para passar alguns dias.
Há de se comentar
que dentro de algum
tempo também teremos
o funcionamento do teleférico compondo, com
os passeios de Charre-

tes, um conjunto de ofertas de atividades bastante interessantes.
Inicialmente os passeios irão acontecer nos
finais de semana e feriados a partir de 1º de setembro, sábado, com o
ponto de apoio ficando
em frente à quadra de
esportes de areia na área
do Lago do Major, agora
revitalizado também.
Sergio Cintra
www.charretesdeatibaia.com.br
contato@charretesdeatibaia.com.br
(11) 9989-4443
(11) 4411-3170

Por fim, gostaríamos
de deixar nosso abraço e
homenagem a todos profissionais que trabalham
nas escolas de Atibaia.

Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)

Serviço:

Expediente:

Horário de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 9 as 17:30hs

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

Local: Balneário Dr. Flávio Pires de Camargo
Trajeto, tempo e preço: o percurso é fixo, nas imediações do Lago do Major,
dura 20 minutos e custa R$ 10,00.
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Sport Club Atibaia :
o falcão da segundona

Fórum de empregos
Atibaia Mania possui um espaço dedicado
exclusivamente à recolocação dos atibaianos

Perfil
Nome:
Sport Club Atibaia
Alcunha:
Falcão
Fundação:
12 de Dez de 2005
Estádio:
Salvador Russani
Capacidade:
3.000 pessoas
Equipe de 2007 pronta para mais uma partida

O Sport Club Atibaia é
o time de futebol da cidade de Atibaia, interior do
Estado de São Paulo.
Foi fundado em 12 de
dezembro de 2005.
No seu primeiro ano de
existência, teve muitas dificuldades para manter a
equipe e com isso fazer
uma boa campanha.
Com a vinda de uma
boa parceria, para o ano de
2007, já está classificado
para a tercerira fase do
campeonato, onde restam
apenas 12 equipes, duas
terão acesso a Série A3.
Atualmente disputa a
Segunda Divisão do Campeonato Paulista .

a Série A2 e a Série A3, que
reúnem os principais clubes de São Paulo.

Presidente:
Aparecido I. da Silva
Liga:
Campeonato Paulista
Segunda Divisão

A Segunda divisão é
mais popularmente conhecida como "Quarta Divisão", justamente por representar o quarto nível
dos clubes.

bol esteve no campo e realizou uma vistoria, que é
uma das exigências da Federação para que o clube
possa ter o mando de jogo
em casa.

O torneio recebeu a denominação de Segunda divisão em 1994.

O engenheiro Civil Ansel Lancman da LANK
Engenharia e Perícias apontou algumas mudanças que foram solucionadas pela Secretária de Esporte e Lazer.

O atual campeão da Segunda divisão é o União
Mogi, de Mogi das Cruzes.

Um dos maiores problemas desse ano para disputar o profissional, foram
as arquibancadas do estádio Salvador Russani.

Acima desta divisão,
está a principal, a Série A1,

O representante da Federação Paulista de Fute-

Trata-se de um serviço
inteiramente gratuito, aberto a quem queira cadastrar
currículos, divulgar vagas e
se atualizar naquilo que o
mercado de trabalho da região necessita.
Fazemos apenas a divulgação dos currículos e das
vagas disponíveis; ficando
os contatos, conteúdos e demais procedimentos por
conta de cada parte participante desse espaço, cujos telefones e e-mails constam
nos respectivos anúncios.
É importante que as
pessoas saibam desse serviço, para que tenham
mais uma opção no pro-

cesso de demanda e oferta
de recolocação de profissionais, o que nos dias de
hoje é de significativa rotatividade.
Basta entrar no site
(www.atibaiamania.com.br)
seção Espaço Web/Fórum
de empregos e inserir o seu
anúncio, que será imediatamente publicado. Utilize o
link Currículos ou Ofertas
de Emprego (conforme sua
necessidade), e participe
dessa iniciativa onde pessoas ou empresas interessadas estão trocando diariamente informações e fazendo negócios.
Essa é mais uma ação do
Atibaia Mania, sempre em
prol da prestação serviços à
população da cidade de
Atibaia.

Acesse:
www.atibaiamania.com.br/espaco/forum/

Com o título, o clube
conquistou acesso à Série
A3 do futebol paulista, ao
lado de Catanduvense, Linense e Votoraty.

O Campeonato Paulista
da Segunda divisão equivale ao quarto nível do futebol do estado.

O Fórum de Empregos
é um espaço que o Atibaia
Mania disponibiliza com o
único objetivo de ajudar a
todas as pessoas que estão
envolvidas no processo de
procurar e/ou oferecer empregos na cidade de Atibaia e região.
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Entrevista exclusiva com Ricardo dos Santos Antônio
Secretário Municipal faz balanço do atual estágio da área de educação em Atibaia.
AM – Qual a sua visão em relação à educação como um
dos principais elementos do
desenvolvimento humano?

RS - Sou educador há quase
trinta anos. Toda minha vida
tem sido dedicada praticamente a esse ofício, por isso
sinto-me à vontade para falar
sobre esse tema. Não há como
pensar em evolução, desenvolvimento, progresso ou
crescimento, sem que a educação esteja presente. A fórmula para um mundo melhor
está pautada na educação.
Não apenas na educação catedrática, mas na educação aliada à consciência, às virtudes,
à cidadania, à democracia e
ao respeito aos direitos individuais, sejam eles os mais
simples. Qualquer projeto,
político, profissional, coletivo
ou individual, está fadado ao
fracasso se não estiver amparado nos pilares da educação.
AM – Quais foram os investimentos realizados pela Prefeitura, na área de educação, nos últimos seis anos?

RS – Seriam necessárias várias edições do jornal para
que pudéssemos relacionar
todas as ações desenvolvidas
pela Educação desde o primeiro mandato do prefeito
Beto, ou desde que assumi a
Educação, uma pasta que, na

época, acumulava ainda as
secretarias de Cultura e Esportes e Lazer. Posso lhe garantir que todos os dias estamos promovendo investimentos. Todos os dias estamos adquirindo novos equipamentos, de um simples
brinquedo pedagógico, a um
ônibus para transportar estudantes. Mas, de uma forma
resumida, posso lhe dizer
que nesse tempo construímos
pelo menos dez escolas, ampliamos outras tantas, municipais e estaduais, equipamos
essas unidades, otimizamos
o atendimento, adquirimos
novos e modernos equipamentos, ampliamos e melhoramos a qualidade da merenda servida aos alunos, quadruplicamos o número de vagas, investimos milhões em
capacitação de profissionais e
implantação de projetos. Posso citar também as creches
comunitárias, seis em funcionamento hoje na cidade, em
parceria com entidades e associações comunitárias. Não
podemos esquecer ainda da
elaboração do Plano Municipal de Educação, que projeta
metas e investimentos para o
setor nos próximos dez anos.
AM – Qual a relação da Prefeitura com o Estado no sentido de estabelecer um tra-

Atividades artísticas realizadas por alunos de escolas municipais

Descrição
Matriculas - Ensino Pré-escolar
Matriculas - Ensino fundamental
Matriculas - Ensino médio
Escolas ensino pré-escolar
Escolas ensino fundamental
Escolas ensino médio
Escolas ensino superior

2000
Total
4680
18848
4366
36
57
12
2

Municipal
4201
3136
0
26
0
0
0

Estadual
0
13387
3657
0
46
5
0

Privada
479
2325
709
10
11
7
2

2006
Total
4625
19020
5798
48
64
22
2

Municipal
3825
6693
0
27
26
0
0

Estadual
0
9352
4838
0
23
12
0

Privada
800
2975
960
21
15
10
2

Macro-indicadores da cidade - Fonte: IBGE - Cidades@

balho em conjunto, de forma a otimizar investimentos dos principais e mais importantes provedores educacionais?

RS – Não há como imaginar
um governo isolado, sem a
participação das demais esferas. Arede estadual, por exemplo, mantém diversas escolas
na cidade. Parcerias com o
município garantem também
a qualidade dessas unidades.
Não apenas nos programas de
repasse de verbas, mas na troca de informações, nos projetos pedagógicos, obras de ampliação e reforma, alimentação
e transporte escolar.
AM – Analisando os dados
do IBGE, há um claro crescimento da oferta de vagas no
ensino fundamental através
de escolas municipais e, em
contra-partida, diminuição
de vagas para o ensino fundamental em escolas estaduais. Esse fato demonstra
uma migração de alunos das
escolas estaduais para municipais? Qual é a sua visão
em relação a este fenômeno? Novas vagas não deveriam suprir demandas reprimidas, por exemplo ?

RS – Imagino que boa parte
dessa resposta já esteja contemplada na questão anterior. Realmente existe uma
migração de alunos para a rede municipal, mas há razões
para isso. A municipalização
promovida pelo Estado reduziu as salas do primeiro ciclo
do fundamental, o que fez
com que muitos estudantes
passassem a ser atendidos

4

pela Prefeitura. A personalização do ensino, os projetos
diferenciados e nossa política
de trazer a comunidade para
dentro da escola também ajudam muito nessa aproximação e na preferência de pais
em manter seus filhos em escolas da Prefeitura. O fato da
Prefeitura ter assumido os
alunos do 1º ciclo do fundamental, abriu a possibilidade
do Estado ampliar o atendimento ao ensino médio, que
hoje é de 100% da demanda.
AM – Analisando a atual estrutura do ensino na cidade
nota-se que há investimentos maiores na educação infantil e no ensino fundamental visto que a oferta de
vagas para o ensino médio é
menor. Essa é uma visão correta? Qual é a estratégia para aumentar vagas no ensino médio e superior?

RS – Vale uma ressalva, de
que a rede municipal contempla a educação infantil e
o ensino fundamental, primeiro ciclo, ou seja, do introdutório até quarta séries.
Não temos classes de 5ª a 8ª,
nem ensino médio, que hoje
estão sob os cuidados do Estado e, claro, da rede privada.
Atibaia universalizou o atendimento nos ensinos fundamental e médio, por isso não
há déficit de vagas nessas séries na cidade.
AM – O PME (Plano Municipal de Educação 2007) deve
ser concluído (segundo informações do site da Prefeitura – Concidati) no dia 15/10.

Quais são os principais pontos, estratégias e metas?

RS – O PME foi um dos maiores projetos de educação já
realizados não só em Atibaia,
mas em toda a região. O plano não nasceu em quatro paredes, foi discutido democraticamente em todos os bairros da cidade. Desde o mais
letrado ao cidadão mais humilde, todos tiveram oportunidade de opinar e dar sua
contribuição a este que não é
um plano de um prefeito,
mas um plano de governo,
que permanecerá por esta e
outras administrações, reforçando o preceito de continuidade das políticas educacionais. Em resumo, o plano traça estratégias e prevê metas
para os próximos dez anos
em Atibaia. E seus objetivos
são claros: reduzir o analfabetismo, melhorar a qualidade do ensino, valorizar o profissional da área e garantir
educação continuada desde
as primeiras séries infantis,
até o ensino superior e profissionalizante. O PME vai se
transformar em lei, envolve
as escolas pública e privada e
vai se tornar a garantia de
uma educação de qualidade,
para todos.
AM – Em relação ao corpo
docente, qual é a política
de valorização e reciclagem
do quadro geral de colaboradores?

RS – Costumo dizer que
construir uma escola para
500 estudantes é a parte mais
fácil desse trabalho. O mais
complicado é mantê-la, é ga-
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Crianças em atividades escolares

rantir seu funcionamento praticamente 365 dias por ano.
E, para que isso aconteça,
precisamos ter profissionais
capacitados, valorizados e
satisfeitos com suas carreiras. A Prefeitura tem prezado pela qualificação contínua de seus professores, técnicos e funcionários, com
cursos de capacitação e incentivo à titulação. Hoje praticamente todos os nossos
professores têm nível superior graças a programas de
educação continuada e investimentos que garantiram
bolsas de estudos em universidades. Aqueles que ainda
não se formaram, estão em
vias de concluir o curso. Nos
últimos anos valorizamos

também a vida funcional do
professor, com mais de 200
contratações por concurso,
reajustes salariais, gratificações e garantias nunca antes
oferecidas a essa categoria.
AM – Já em relação às questões como alimentação, esportes, materiais e transportes escolares, quais são
as políticas da Prefeitura
para atender essas necessidades complementares do
processo educacional?

RS – Essa também é uma
questão bastante ampla, levando-se em conta o que foi
feito nesses seis anos. Sobre
alimentação, hoje servimos
mais de 26 mil refeições diárias não apenas para alunos

das escolas da prefeitura,
mas também nas unidades
estaduais. O Conselho de
Alimentação Escolar (CAE)
encarrega-se de fiscalizar a
qualidade do que é servido,
os investimentos no setor e a
forma como os recursos são
empregados. Sobre esportes,
a Secretaria de Educação implantou há cerca de três anos
os professores de Educação
Física na rede. Com isso, criamos uma série de programas
esportivos que funcionam
em sistema de jornada estendida. Hoje há nas escolas aulas de judô, de ginástica artística, de natação, de capoeira,
de handebol e até de esgrima,
com centenas de alunos participando. E, sobre o transporte, fornecemos hoje cerca
de 6,5 mil passes escolares
por dia para estudantes do
ensino fundamental, tanto da
Prefeitura, quanto do Estado
e também para alunos do ensino médio. Mantemos ainda
um serviço diário de transporte próprio e gratuito para
mais de 300 estudantes de escolas rurais da Prefeitura.
AM – Segundo informações
da Prefeitura, o ensino particular representa 20% (número de vagas) em relação
ao ensino público. Há algum
incentivo ou plano para atrair investimentos nesse
campo (ensino particular)?

RS – Na verdade, a rede privada representa 15% do
atendimento e não 20%. A
Prefeitura é parceira da rede
privada, há muitas ações e
programas que desenvolvemos conjuntamente com escolas particulares.
AM – Em relação à densidade
demográfica da cidade (áreas
de concentração da população) quais são as áreas mais
e menos atendidas? Quais as
ações necessárias para atender as menos favorecidas?

RS – A região que costumamos chamar da zona oeste da
cidade, ou o outro lado da
Fernão Dias', sempre foi carente de serviços públicos.
Nos últimos anos, no entanto, concentramos nossos investimentos – não apenas de

Perfil
Ricardo dos Santos
Antônio
46 anos
Formado em Filosofia,
História e Administração
Escolar

Veja entrevista completa
www.atibaiamania.com.br

Rede Tauá
Grupo mineiro inicia obras do novo hotel
Será construído na Rodovia D. Pedro I, a 200 metros
do Centro Empresarial Atibaia e visa atender os clientes corporativos do grupo.
"Além de estar localizado
próximo ao maior centro de

Imagem 3D de uma das suítes

Localização: a 200 metros do
Centro Empresarial Atibaia

5

Educação – em bairros como
Caetetuba, Jardim Imperial,
Maracanã, etc. Foi lá que fizemos a maioria de nossas
escolas, quadras cobertas,
biblioteca, laboratórios de
informática. Ainda há muito
o que fazer, mas certamente
a situação hoje é muito melhor do que seis anos atrás.

negócios do país, fica próximo do Estado de Minas Gerais, onde está o Tauá Hotel
& Convention. Outro fator
importante para a escolha de
Atibaia foram os incentivos
fiscais para o segmento hoteleiro oferecido pelo município", afirmou o proprietário do Tauá Hotel & Convention, João Pinto Ribeiro.
Com previsão de área
construída de 32 mil metros
quadrados, as obras, que já
empregam 130 pessoas, foram
iniciadas em junho/07 e devem ser finalizadas em meados de 2009. No começo de
2008, deve ser iniciado o funcionamento de 72 apartamentos. Em dezembro do próximo
ano, outros 100 devem ser entregues para, já em 2009, contar com toda a sua capacidade
de hospedagem (233 apartamentos). A expectativa é de
que sejam gerados até 200 empregos quando o empreendimento estiver concluído.
Renata Alvim
(renata@atibaiamania.com.br)
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Professora Rita Lourdes
Ruy Barbosa: "A mulher é a síntese de todas as perfeições"

Rita Lourdes
Cardoso de
Almeida Alvim
Natural de Mogi-Mirim onde nasceu em 24 de
junho de 1902, era filha de
Rita e Thomaz Cardoso de
Almeida.
Juntamente com seus
pais e seus 4 irmãos mudou-se para São Paulo em
1904, onde iniciou seus estudos, formando-se pela
Escola Normal do Brás,
hoje Instituto Padre Anchieta, após ter cursado o
Instituto Educacional Caetano de Campos.
Em 1921 seus pais, já
idosos, resolveram fixar
residência em Atibaia,
ocasião em que a jovem,
bonita, talentosa e dinâmica professora inscreveu-se
como substituta no Grupo
Escolar José Alvim.
Pouco demorou para
que ela conquistasse a todos e fosse convidada para
todas as solenidades que
se realizavam na pequena
Atibaia dos anos vinte.
Conheceu, nessa oca-

sião, o jovem José Pires Alvim, por todos carinhosamente chamado de Zezico
(filho do Major Juvenal Alvim), com quem se casou
em 1924. Desse harmonioso e feliz casamento nasceram os filhos: Marina, Wilma, Juvenal e Wanda.
Como substituta e com
grande sacrifício, lecionou
no Bairro da Boa Vista, dispensando àquela comunidade pobre carinho, atenção e caridade jamais vistos.
Para melhor orientar
seus alunos e familiares,
instalou-se no bairro, em
casa humilde, onde a todos recebia para oferecerlhes orientação.
Mais tarde foi transferida para o Grupo Escolar
José Alvim, onde, lecionou
nos primeiros e segundos
anos primários, até aposentar-se na década de
cinqüenta.
Dotada de grande iniciativa e dinamismo, desenvolveu inúmeras campanhas, objetivando arrecadar fundos que foram aplicados em benfeitorias e melhorias das instalações do
Grupo Escolar José Alvim.
De se mencionar que foi
dela a liderança para instituir-se a "caixa escolar",
entidade beneficente hoje
semelhante à Associação
de Pais e Mestres; com recursos próprios adquiriu
as instalações das cozinhas
e refeitório para os alunos.
Foi de sua iniciativa,
também, a instalação, por
volta de 1948, do Gabinete
Dentário, onde a doutora
Aparecida Büller Bastos
atendia os alunos carentes.
Dedicava-se com zelo

extremado às festividades
promovidas no Grupo Escolar, a exemplo dos desfiles cívicos, das festas anuais, ocasião em que os alunos se apresentavam nos
famosos recitais, declamando lindas poesias, cantando, dançando e encenando
peças teatrais infantis.
Todos os dias, no período da tarde, recebia em sua
casa vários alunos para melhor orientá-los. Esses meninos pobres jamais se esquecerão de sua bondade, pois
além de aprimorar seus conhecimentos, os convidava
a sentarem-se à mesa às 16
horas para, juntamente com
a família, deliciarem-se com
os deliciosos bolos, café,
chocolate e frutas por ela
preparados e servidos.
Assim era a querida e
estimada Professora Rita
Lourdes que se doou integralmente ao ensino, aos
necessitados, aos seus e,
principalmente, à família
atibaiana.
Como dádiva e em recompensa aos profícuos trabalhos que desenvolveu,
originados do grande amor
e caridade que emanavam
de seu coração, recebeu do
Criador a recompensa de ter
sido reconhecida, admirada
e amada por seus alunos e
pela família atibaiana, que
jamais dela se esquecerão.
A Escola Sul Brasil, no
Bairro de Caetetuba, em
sua homenagem, passou a
chamar-se "EE Professora
Rita Lourdes Cardoso de
Almeida Alvim".

Você sabe o que
as pessoas abaixo
têm em comum ?
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

Todas são homenageadas
na seção persona do
Atibaia Mania. Confira !
www.atibaiamania.com.br/persona

Leia biografia completa:
www.atibaiamania.com.br/persona
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O pioneirismo na educação atibaiense
O processo educacional jeroniano começa na
época da colonização do
Brasil, com o objetivo claro de travestir o povo indígena, impingindo-lhe cultura e língua alienígenas.
Transformou-se num terrível instrumento de dominação. Os índios aculturados mascavam o soletrar lusitano, da maneira
que até hoje se observa nas
esquinas da cidade e nas
quebradas da zona rural.
O Grupo Escolar José
Alvim (1.905) transformou-se no primeiro marco da educação pública. O
sonho de José Alvim de
Campos Bueno, o Nhô
Bim, era o de agrupar as
salas isoladas da rede
municipal, tornando o
aprendizado mais eficaz.
O empreendimento reduziu sobremaneira a quase
absoluta taxa de analfabetismo que grassava impune por aqui.
Depois dos quatro
anos de grupo escolar os
filhos das famílias eram
remetidos para outros
centros (São Paulo, Campinas), para matrícula no
curso ginasial.
No final dos anos quarenta, do século passado,
César Mêmolo, proprietário do Hotel Estância Lince, liderou a construção do
Ginásio Atibaiense S/A,
destinado, em parte, a alunos em regime de internato. A inauguração ocorreu
em 1.948.
O governador Lucas
Nogueira Garcês visitou o
Ginásio Atibaiense S/A e, a
pedido da população e
das forças políticas locais,
incorporou o imóvel ao

recém-criado Ginásio Estadual Major Juvenal Alvim (1.952). Alguns anos
depois instalou-se o curso
colegial (Clássico e Científico). Graças aos investimentos públicos e a excelência do ensino, os jovens
atibaienses puderam concorrer aos cursos mais disputados da Universidade
de São Paulo (Medicina,
Direito, Engenharia, Assistência Social, Geografia
etc), com êxito. É o caso
deste escriba.
O governador Garcês,
professor da Faculdade de
Engenharia da Universidade de São Paulo, nomeou o
formando Walter Engrácia
de Oliveira prefeito de Atibaia, que construiu a primeira pré-escola do município, a EMEI Florêncio Pires de Camargo, inaugurada em 24/06/1.952. Daí pra
frente retomou-se rede de
ensino municipal.
Ainda nos anos 50, o
professor João Pereira
Dias empreendeu a Escola
de Comércio "Gertrudes
Pires Alvim", de nível médio. E, nos anos 70, instituiu a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Atibaia, hoje denominada FAAT.
No governo Gilberto
Sant´Anna (1983/88) foi
elaborada a primeira proposta pedagógica oficial
(a educação não pode
prescindir da ação dos
educadores), visando a
construção de um novo
atibaiense (crítico, cidadão e preparado para o
mundo das novas tecnologias). Inovou-se também com as escolas para
alunos de 3 meses a 3

anos (CECOI), com preocupação alimentar, preparação para o aprendizado
e estimulação sensorial. A
criança mantida desnutrida até os 2 anos de idade,
jamais se recupera. Engrossa a taxa de repetência e a de evasão escolar.
Adoece com facilidade.
Sobrecarrega o ambulatório da Santa Casa. Tornase morador de rua. Adere
à criminalidade. Apresenta debilidade física e mental (tipos populares). Representa alto custo financeiro-social. Daí a necessidade da ação preventiva
da prefeitura. O humanismo também traz preocupações administrativas,
vez que a prevenção representa magnífica economia ao erário. Transformou-se as EMEIS em escolas de período integral.
Além do mais, instalou-se
a pioneira escola de primeiro grau totalmente
concebida e mantida pelo
município, também de
período pleno, antecipando a municipalização do
ensino. Instituiu-se o
transporte escolar.
O lema "NENHUMA
CRIANÇA SEM ESCOLA"
levou à construção de 7 novos prédios: cinco em parceria com o Estado, dentre
as quais Carlos Ribeiro,
Lobinho, João Antonio Rodrigues, e de outros com
verba própria, tais como a
EMEI do Imperial e o CECOI do Alvinópolis. Ampliou-se com dezenas de
novas salas os prédios existentes e, ainda, transformou-se edificações ociosas
em escolas (Grega, Estação
de Caetetuba).
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O supletivo de primeiro grau resgatou alunos
que abandonaram os estudos precocemente. A
Universidade Popular de
Atibaia (UPA), em convênio com Universidade de
Brasília e a Cidade da Juventude (equipamento de
primeiro mundo), propiciaram a abertura de cursos profissionalizantes.
Aliás, onde foram parar
todos esses empreendimentos?
A educação atibaiense
precisa ser reconstruída
no passo do mundo contemporâneo. A instalação
de cursos regulares de informática, patrocinados pela prefeitura, ainda não
aconteceu. O atraso prejudica o desenvolvimento
do município e agrava o
drama do desemprego.
Enfim, a história edu-

cacional atibaiense registra preocupação com as
necessidades estudantis
de cada época, apesar do
espectro das avaliações
tendenciosas que separam os interesses lucrativos da construção civil e o
da preocupação com a
qualidade de ensino. A rede física é concreta, perene e pode ser inaugurada
festivamente. O conhecimento é abstrato e despercebido. O administrador público precisa estar
acima do mundo dos negócios, da contratação de
obras e da saúde dos automóveis. Governar é educar com seriedade.
Gilberto Sant'Anna
é advogado, escritor, ex-prefeito
de Atibaia e vice-presidente do
Centro Cultural dos Construtores
da Sociedade Atibaiense - Cecon
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Fotos da 27a Festa das Flores e Morangos

guia comercial

Encontre em Atibaia

Consulte esse serviço do Atibaia Mania e encontre diversas empresas da cidade
Marketing

Serviços

Saúde

Construção

Hospedagem

Atibaia Mania

CEUP

Academia Métron

Splash Piscinas

Pátio da Aldeia

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

Musculação direcionada
para homens e mulheres.
Aulas de ginástica
Aulas de 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 à sexta: 8:00 às 18:00

Segunda à domingo: 24 horas

Tel.: 11 4411-8446

Tel.: 11 4411-8102

Anuncie no veículo mais
moderno da cidade, que
reúne soluções impressas
e digitais com o melhor
custo benefício para o
seu negócio.
Segunda à domingo: 24 horas
jose@atibaiamania.com.br

Segunda à sexta: 8:00 às 20:00
Sábado: 8:00 às 13:00

Tel.: 11 9659-9826

Tel.: 11 4418-1966

Segunda à sexta: 8:00 às 21:00

Tel.: 11 4411-1792

As empresas acima fazem parte do Guia Comercial do Atibaia Mania
Consulte informações complementares no nosso site www.atibaiamania.com.br seção Guia Comercial.
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