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Uma das maiores inclusões sociais de uma sociedade está acontecendo na cidade de 

Mogi das Cruzes. Está em franco processo de construção e aparelhamento com 

equipamentos chamados de "creches", para dar à comunidade um espaço decente, 

moderno e extremamente adequado para atividades de atendimento para recém-

nascidos e apoio aos seus familiares que necessitam de um atendimento 

indispensável nesta fase de sua vida. 

 

Pensando no bem-estar de uma população, não deveria ser diferente o prefeito Marco 

Aurélio Bertaiolli (DEM) dando credibilidade aos seus compromissos, está tocando 

pessoalmente este projeto, isto tem se tornado um tema de discussão na esfera 

estadual e federal por alguns candidatos que estão assumindo compromisso neste 

mesmo sentido. Esta administração, portanto, está realmente no caminho certo. 

 

Um detalhe muito importante é que estas unidades escolares estão sendo 

administradas pela própria sociedade, mas eu não poderia esquecer que tudo isto teve 

início na administração comandada pelo ex-prefeito Junji Abe (DEM) e sempre com a 

supervisão da secretária municipal de Educação, Maria Geny Borges Ávila Horle, que 

até hoje pilota a empreitada. 

 

Pode ter absoluta certeza de que esta decisão vai dar uma nova esperança para 

aquelas mães que um dia sonharam com uma independência de ter seus filhos e 

continuar trabalhando com toda tranquilidade, porque não existe transtorno maior para 

uma mãe do que ter de deixar o seu filho distante, que é "seu bem mais precioso", e 

não ter a certeza de que vai estar bem cuidado. Isto acarreta várias complicações, que 

vão da simples desconfiança ao abalo psicológico, desencadeando então o 

comprometimento do rendimento profissional.  

A administração municipal, por meio do prefeito Bertaiolli está atenta a tudo isto e foi 

mais além, padronizando todos os prédios e seus equipamentos, não importando se a 

construção é em uma área nobre da cidade ou em um bairro isolado, o tratamento é 

uniforme até na coloração. 

 

Tais procedimentos traçam lenta, mas gradualmente, uma revolução na educação, 

algo semelhante ao que foi feito, nos anos 80, por Leonel Brizola, com a implantação 

de Cieps no Rio de Janeiro, provendo o ensino integral, que além de tudo se 



transforma em alimentação e integração para a infância carente, somando também a 

possibilidade de se semear o esporte como formação de vida. 

 

A administração municipal acerta em cheio quando dá prioridade ao social e à 

educação, empunhando, com orgulho, a bandeira da transformação e de 

investimentos no que é essencial para a vida e sua melhor qualidade, combatendo na 

raiz a violência e a criminalidade. 
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