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O ensino superior passa por seu maior desafio, assim como diversos setores 
de nossa economia. Enquanto as instituições públicas enfrentam contingen-
ciamento de recursos e problemas para repor quadros técnicos, visto a di-
ficuldade para realização de recursos públicos e a míngua de investimentos 
em pesquisas, as particulares enfrentam inadimplência e evasão de alunos. O 
cenário é péssimo? Claro, que não. A tempestade tem o potencial de apontar 
para a urgência de uma reforma ampla e conceitual; o coronavírus revolucio-
nou a forma de ensino, sacudindo o universo acadêmico e descontaminando 
a inércia do setor. Metrópole Magazine em sua segunda edição especial de 
educação mostra as janelas de oportunidades abertas e a recriação das uni-
versidades no Brasil. Os novos estímulos nas políticas educacionais, as redes 
de cooperação, os avanços no ensino à distância e a integração entre os edu-
candos e as plataformas criadas para o enfrentamento da pandemia. Nossa 
rede de comunicação reforça a voz dos educadores brasileiros que acreditam 
que propagar a importância do conhecimento científico produzido nas univer-
sidades é uma tarefa árdua e imprescindível neste momento do País. Na maior 
eleição da história republicana, nossa revista apresenta as principais propostas 
dos candidatos à Prefeitura da maior cidade da RMVale, São José dos Campos. 
Você confere também a reabertura das salas de cinema em diversas cidades, 
as tendências de moda e estilo para a estação mais quente do ano, a gas-
tronomia do chef francês de sorriso e cidadania brasileira, Olivier Anquier e a 
surpreendente retomada do luxo na venda do modelo 911 da Porshe. Fiquem 
conosco. Sejam Meon.


