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Privilégio para poucos  
Rogério Lopes 

Participar da história de um jornal é privilégio para bem poucos, escrever essa história 

com ele, é para menos ainda. Eu tive essa oportunidade. Quando, em 1992, o Sidney 

Antonio de Moraes (diretor-presidente do Grupo Mogi News), relançou o Mogi News, 

Mogi das Cruzes era uma cidade diferente da que é hoje, mas já dava sinais de 

mudança. Um período em que as antigas lideranças saíam de cena para a entrada de 

novos personagens. 

 

Entre 1993 e 1999, período em que estive à frente da redação do Mogi News, a cidade 

se despediu de políticos como Francisco Ribeiro Nogueira - falecido no início de seu 

mandato de prefeito -, deValdemar Costa Filho - quatro vezes prefeito, que morreu 

vítima de câncer. Outros não morreram, mas entraram e saíram de cena nesse 

período, como Edu Lopes - herdeiro político de Jacob Lopes, Manoel Bezerra de 

Mello, fundador da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e Maurício Najar, ex-

vereador e deputado. 

 

Nesses quase sete anos que fiquei no Mogi News, novas lideranças nasceram e 

algumas se solidificaram. Junji Abe, depois que deixou o Sindicato Rural, passou pelo 

Legislativo mogiano e pela Assembleia Legislativa, mas foi como prefeito que se 

destacou. Foi com ele, durante dois mandatos que a cidade começou a ganhar ares 

de modernidade. A retomada da industrialização em Mogi se deu em 1996, mas foi 

com a chegada de Junji ao Executivo, que ela ganhou força.  

Despontava, também, para a política um Marco Aurélio Bertaiolli, bem mais jovem do 

que ainda é hoje. Seus primeiros passos foram no comando da Associação Comercial 

de Mogi das Cruzes (ACMC), anos depois, em 1996, era eleito suplente de vereador, e 

em 2000, vereador. Hoje, todos, ou quase todos, conhecem a trajetória do prefeito 

Bertaiolli. 

 

Na Câmara muitas mudanças nesse período. Uma trágica, com cobertura especial do 

MN: a morte do vereador e dentista Jefferson da Silva. Ele morreu de infarto 

fulminante no Japão, durante visita oficial de uma comitiva de Mogi àquele país. 

 

Alguns vereadores deixaram a tribuna do Legislativo mogiano e o palco da política 

local, outros se consolidaram.  



Trajetórias de vidas registradas pelo Mogi News semanal, bissemanal, trissemanal e 

diário. Foi entre 1993 e 1999, que o comércio de Mogi, tomou novo fôlego. O shopping 

mantinha seus passos para a consolidação com a chegada de sua mais antiga loja 

âncora, as Americanas.  

Ufa! Muita coisa ainda podia ser dita desse período em que tive a honra de comandar 

a redação do MN, mas fico muito feliz, pois sei que tudo está registrado em suas 

páginas. Parabéns ao Sidney, a Sonia, ao Márcio, a Vera e a todos que escrevem 

diariamente a história de nossa cidade. 
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