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A GM e Mogi  
Bertaiolli é um dos personagens no relacionamento com a GM. Ele 
vem consolidando a fase de expansão do município, abrindo as 
portas da cidade para que, com diplomacia e regras bem definidas, 
não desvirtuar-se numa guerra fiscal com autodestruição 

Ociclo de progresso que hoje se vive em Mogi das Cruzes, não por coincidência, teve 

início há quase 14 anos, quando se assistiu ao protocolo oficial da área à General 

Motors do Brasil para a construção de uma unidade no distrito industrial do Taboão. 

Aquele era o marco de uma nova era, que deixava de lado quase três décadas de 

estagnação econômica, gerada pela conjuntura econômica federal, no mais das vezes 

recessivas, e pela inabilidade das administrações que se sucederam no comando do 

poder público municipal, incapazes de atrair investimentos.  

O ano de 1997 e todo o esforço da sociedade mogiana para trazer a GM nos anos 

anteriores, ainda sob a administração do prefeito Manoel Bezerra de Melo, tinha dado 

certo. Também não por coincidência, um personagem decisivo para que tudo se 

viabilizasse estava ali, era o então secretário de Indústria e Comércio Marco Aurélio 

Bertaiolli, então com seus tenros 28 anos.  

Foi na gestão de Bertaiolli na secretaria que a estratégia de uma Mogi do futuro, em 

termos de receita e empregos, começou a ser montada e a confirmação da GM é 

exatamente o sinal verde para que se prosseguisse com a política de 

desenvolvimento. Dali para a frente, alguns anos mais tarde, com o início da primeira 

administração de Junji Abe, tal processo se consolidou.  

Um corte no tempo: anteontem, a presença da presidente da GM do Brasil, Denise 

Johnson, na Prefeitura de Mogi, acompanhada de outros diretores da multinacional no 

País, como o mogiano Pedro Luiz Dias, revelou planos da instalação de uma linha de 

montagem na unidade mogiana, desde que mantida a taxa de crescimento no País.  

Tal possibilidade, uma espécie de céu de brigadeiro para a economia mogiana, 

significaria a geração de ainda mais receita para ser aplicada no município e da 

geração significativa de empregos, fazendo ainda saltar o status da unidade mogiana 

da GM, atualmente restrita à tapeçaria e afins, para uma ampliação de atividades, 

maquinário, tecnologia e postos de trabalho.  

De novo, quase 14 anos depois, Bertaiolli é um dos personagens principais no 

processo de relacionamento com a GM. Hoje, prefeito, ele vem consolidando a fase de 

expansão do município, abrindo as portas da cidade para que, com diplomacia e 

regras bem definidas, não desvirtuar-se numa guerra fiscal com autodestruição, cria-

se condições para que a GM seja ainda mais mogiana como vem sendo, agora 

recolhendo tributos e amplificando com competência seu raio de ação.  



Num País que costuma ter a marca do caranguejo e andar para trás em parte 

considerável dos setores, ver a GM vir ao prefeito reconhecer sua profícua parceria 

com a cidade e fazer um anúncio de tamanha importância é um alento. Mais do que 

isso: é uma prova cabal de que a cidade caminha num destino certo, com uma política 

de desenvolvimento norteado pelo interesse público, o que tem dado a ela a 

credibilidade para crescer com sustentabilidade, corrigindo, inclusive, seu percurso 

diante dos problemas do cotidiano.  

Tudo isso ocorre simultaneamente a um bom momento da economia brasileira e a 

ativação, cada dia maior, do mercado automobilístico, que, ao lado de políticas 

públicas de competência, venceu a crise de 2008-2009 e agora colhe os frutos de sua 

persistência e de seu arrojo, trabalhando pela modernidade a todo tempo.  

A GM de Mogi representa hoje o maior cartão de visitas industrial que temos, uma 

abertura de divisas, fronteiras, portos e aeroportos, uma espécie de bala de ouro para 

se acertar, com precisão, o alvo da obtenção de recursos, que, uma vez ampliados e 

alcançados, possam ser aplicados em serviços essenciais por meio da ação 

responsável e objetiva do setor público.  

Dar destaque jornalístico para tal cenário, como o Mogi News fez, com exclusividade, 

na edição de ontem, é dar ressonância ao bom relacionamento da cidade com a 

montadora e abrir novas frentes, gerando uma aura de boas expectativas que podem 

lançar a cidade ainda mais num ciclo extremamente virtuoso de desenvolvimento. 

Mogi, a GM e o Mogi News seguem de mãos dadas em nome do crescimento.  

 


