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Aluguel de caminhões e empilhadeiras
deve ser carro-chefe da Marbor em 2021

VILA HELIO É EXEMPLO
DE REGIÃO SUSTENTÁVEL

A HISTÓRIA INSPIRADORA 
DE MARIANA SEVERO

Crescimento na área começou em 2020 e deve seguir neste ano; veículos de
circulação nacional publicaram reportagens sobre o crescimento da empresa
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O ano de 2021 será 
desafiador para todas as 
pessoas do mundo. Existe 

uma perspectiva de melhora com a chegada das 
vacinas, mas os efeitos dos imunizantes ainda 
devem demorar a aparecer e refletir na saúde e na 
economia. As empresas e os profissionais terão, 
mais uma vez, de se adaptar a uma nova realidade.

Devemos seguir com cuidados redobrados na 
questão da segurança sanitária, mas sem deixar 
de investir nos nossos negócios, que não podem 
parar, precisam continuar com a mesma força 
e crescimento que, felizmente, conseguimos 
registrar em 2020. Nossa expectativa para este ano 
é a melhor possível.

Foi desafiador manter 
uma gestão eficiente diante 

do impacto da pandemia de 2020. Nós estivemos 
aqui, com a equipe, durante todo o tempo, para 
instruir e ajudar a atender os nossos clientes com 
parcimônia e calma.

Não foram dias fáceis, mas enfrentamos 
com coragem todas as adversidades. A gente se 
orgulha de ter atendido de forma customizada um 
a um, em suas demandas e necessidades. Nossa 
missão e nossos valores foram postos à prova! E 
o resultado, em linha com nosso propósito, nos 
dá ainda mais crença na nossa empresa, porque 
servir não é para qualquer um! O nosso slogan 
“você usa, a gente cuida” nunca fez tanto sentido.

Marcos Borenstein,
fundador e presidente do Grupo Marbor

Tatiana Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO

SAÚDE
FINANCEIRA

O atendimento próximo 
e customizado que o Grupo 
Marbor oferece a todos os 

clientes nunca esteve tanto em evidência. Isso 
porque vivemos um momento em todo o mundo 
em que, embora os desafios sejam coletivos, as 
necessidades individuais devem ser atendidas de 
forma precisa. Serviços iguais ou parecidos têm 
impactos diferentes em cada empresa e precisam 
de ajustes, entendimento das particularidades e, 
claro, acompanhamento, suporte e revisão dessas 
necessidades, que, mesmo dentro da mesma 
organização, mudam de tempos em tempos – e 
esse período também é bastante específico. Por 
isso estamos cada vez mais focados em aprimorar 
e diferenciar o nosso atendimento.

Apesar de todos os 
imprevistos, encerramos 
o ano passado com um 

avanço de cerca de 50% nos resultados do Grupo 
Marbor. Isso se deve a uma série de medidas que 
tomamos para manter as nossas companhias 
financeiramente saudáveis. Reduzimos custos, 
investimos em outros serviços e conseguimos 
perceber os interesses dos clientes naquele 
momento de crise. Conseguimos novos contratos e 
uma nova e importante visão sobre o mercado – e, 
principalmente, fomos capazes de manter o nosso 
time, que era uma grande preocupação nossa. 
Neste momento, seguimos fazendo adequações 
para continuar crescendo, de forma sólida e real, 
envolvendo nossa equipe e nossos clientes.

Larissa Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

Helio Borenstein II,
diretor do Grupo Marbor
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NOSSA GENTE - MARIANA SEVERO

Como uma menina de origem humilde chegou à pós-graduação, conquistou um cargo de 
destaque no Grupo Marbor e ainda teve tempo de se tornar musicista, bailarina e artesã

TALENTO, ESFORÇO E 
DETERMINAÇÃO

Supervisora de Backoffice, ar-
tesã, cantora, pianista, bailarina e 
professora de coral, Mariana Seve-
ro dos Santos Bastos é o que se cha-
ma de uma pessoa multitalentos. 
Nascida em Santo André (SP), ela 
contou com o apoio da mãe, Ana 
Cristina, das tias, Maria Aparecida 
e Maria do Carmo, e da avó, Angé-
lica, para vencer as dificuldades da 
origem humilde e hoje coleciona 
conquistas relacionadas a duas 
de suas maiores vocações: gestão/
análise de dados e artes.

Há seis anos na equipe do Gru-
po Marbor, Mariana, que começou 
como analista de Treinamento, foi 
convidada no fim de 2020 para li-
derar o setor de Backoffice, uma 
área que se conecta diretamente 
com uma de suas paixões. “Sempre 
gostei de metas, indicadores, pro-
cessos... É um campo com o qual 
me identifico muito”, conta a pro-
fissional, que é formada em Gestão 
de Qualidade com pós-graduação 
em Engenharia de Produção.

Mariana foi daquelas crianças 
curiosas, que gostava de aprender 
coisas novas e sempre sonhou em 
viver experiências intensas em di-
ferentes áreas da vida. “Fiz aulas de 
piano, balé, jazz e canto erudito e 
nunca me distanciei da música. Fui 
conciliando isso com outras ativi-
dades e objetivos”.

Na adolescência, cursou o en-
sino médio à noite, para poder tra-
balhar durante o dia e ajudar na 
renda da família, que batalhava 
para comprar a casa própria. De-
pois, ganhou uma bolsa de 50% na 
Universidade de Mogi das Cruzes 

(UMC), graças à alta pontuação que 
conseguiu em uma prova.

Já adulta, diante de uma difi-
culdade financeira, quando passou 
um período sem trabalho, desco-
briu mais um talento, que passou 
de hobby para um negócio comple-
mentar e familiar. “A minha famí-
lia toda é de artesãos e temos uma 
barraca de artesanato na praça 
João Pessoa, no Centro de Suzano 
(cidade onde mora com a mãe e as 
duas tias desde que tinha 2 anos de 
idade)”. Mas, pouco tempo depois 
de ficar desempregada, conseguiu 
uma oportunidade na Marbor e, 
aos poucos, foi conquistando espa-
ço e novas posições.

Hoje, aos 30 anos, depois de se 
dedicar durante o dia ao seu traba-

lho na Marbor Frotas Corporativas, 
Mariana vai para casa e ajuda na 
produção dos itens da @decetim_
ateliê (Instagram).

Aos fins de semana, ela mostra 
o seu talento como musicista na 
Igreja São Francisco de Assis, no 
bairro suzanense de Palmeiras. E 
quem pensa que Mariana quer pa-
rar por aí não conhece a determi-
nação dela.

“Quero muito aperfeiçoar a mi-
nha liderança na Marbor, além da 
análise de dados, para que todos 
os setores da empresa tenham um 
extrato ainda mais preciso sobre a 
sua atuação”. Na área musical, ela 
montou até um estúdio em casa. 
“Também dou aulas para um coral 
de crianças de 6 a 10 anos”.

FEV 2021FEV 2021
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BASTIDORES

PREVENÇÃO
CONTRA COVID-19

As equipes de Limpeza e Gover-
nança do Grupo Marbor passaram 
por um treinamento comandado 
pelo Grupo Padrão e pelo RH da 
nossa empresa sobre protocolos 
de higienização e desinfecção, com 
o objetivo de reforçar a prevenção 
contra o vírus de Covid-19.

DESCARTE CORRETO 
DE PILHAS

A Caixa de Coleta Consciente do 
Grupo Marbor encaminhou no 
fim de 2020 mais de 20 quilos de 
pilhas, baterias e materiais seme-
lhantes ao destino correto, evitan-
do que os itens fossem levados ao 
lixo comum e contaminassem o 
lençol freático e o meio ambiente 
como um todo.

PROJETO
GERAÇÃO 2021

A edição 2021 do Projeto Geração 
começou com tudo! Neste ano, 
teremos mais participantes e uma 
meta de R$ 4 mil e 30 toneladas 
de recicláveis! Os valores serão 
doados para uma instituição de 
caridade. Todos podem colaborar 
com essa importante causa socio-
ambiental. Mais informações: 
(11) 4727.5777.

NOVO SITE DO
GRUPO MARBOR

O site do Grupo Marbor está 
de cara nova. Mais moderna e 
interativa, a página tem todas as 
informações e novidades dos três 
negócios da empresa. Confira em 
grupomarbor.com.br.

NOVA FASE DA
REVITALIZAÇÃO

Mais uma etapa da revitalização da 
Vila Helio foi concluída. A fase 6 re-
fere-se à interligação dos edifícios 
comerciais, a reforma do hall de 
entrada e da fachada dos imóveis 
e sobrelojas da Avenida Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco, além de 
surpresas que serão reveladas em 
breve.

PAPAI NOEL
NA VILA HELIO

Um Papai Noel de 3 metros de 
altura feito de fibra sintética foi 
colocado na praça da Vila Helio, no 
Centro de Mogi das Cruzes, entre 
os dias 10 de dezembro de 2020 e 
7 de janeiro deste ano para celebrar 
o Natal. Ao lado dele, um saco de 
presentes do mesmo material, 
medindo 1,50 metro, completava 
a decoração. Em um ano atípico, o 
Grupo Marbor decidiu colocar os 
enfeites gigantes no espaço para 
alegrar quem passava por lá.

DOAÇÕES DE NATAL

O Grupo Marbor entregou à Asso-
ciação São Lourenço, de Mogi das 
Cruzes, as doações da Campa-
nha “Natal é amor em ação”. As 
crianças atendidas pela entidade 
receberam fraldas, leite, brinque-
dos, jogos, gibis, roupas e sapatos. 
Tanto colaboradores quanto pes-
soas de fora da empresa fizeram as 
doações, que foram colocadas em 
caixas criadas especialmente para 
a campanha.

APERFEIÇOAMENTO 
DA COMUNICAÇÃO

Para aprimorar a comunicação da 
equipe, o Grupo Marbor investiu 
em um curso de Português 
Corporativo, que foi realizado no 
dia 22 de dezembro de 2020 com 
pessoas que lidam diretamente 
com clientes externos. O 
treinamento foi feito seguindo 
todas as normas de segurança.

PRESENTES
PARA A EQUIPE

Em agradecimento à colaboração 
e ao apoio de todos os funcionários 
durante o ano de 2020, o Grupo 
Marbor os presenteou com uma 
mochila e uma caixinha de som, 
além de outros mimos, como ces-
tas especiais de Natal.

FEV 2021



O segmento de transporte e 
movimentação de cargas foi o prin-
cipal responsável pelo crescimento 
de 50% no faturamento da Marbor 
Frotas Corporativas em 2020. Mes-
mo com a crise gerada pela pan-
demia de coronavírus, a empresa 
conseguiu elevar sua receita com 
novos produtos e serviços, espe-
cialmente voltados a atividades lo-
gísticas, que não pararam durante 
o isolamento social.

“Fomos desafiados a nos rein-
ventar em vários aspectos e de 

forma muito rápida. Agora vemos 
tudo isso como algo muito positivo 
para a nossa empresa”, diz Renato 
Vaz, diretor da companhia.

O crescimento foi divulgado 
por vários veículos de Imprensa de 
circulação nacional, como Estadão, 
Revista Mundo Logística e Autoda-
ta. Uma das reportagens também 
chegou a ser incluída no clipping 
diário do Banco BTG Pactual focado 
no setor de transportes.

De acordo com Vaz, o principal 
desafio para o mercado de locação 

em 2020 foi desenvolver novas so-
luções aos seus clientes. “Serviços 
que não faziam parte do portfólio 
vieram para ficar. Hoje, estamos 
mais próximos dos clientes e com 
maior capacidade de atender suas 
demandas. Foi uma grande mu-
dança para o setor”, avalia o exe-
cutivo.

Mais informações sobre a 
Marbor Frotas Corporativas: (11) 
4727.5777 | marbor-frotas-corpora-
tivas (LinkedIn) | marborfrotascor-
porativas.com.br.

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Crescimento na área começou em 2020 e deve seguir neste ano; veículos de 
circulação nacional publicaram reportagens sobre o desenvolvimento da empresa

ALUGUEL DE CAMINHÕES E 
EMPILHADEIRAS DEVE SER 
CARRO-CHEFE DA MARBOR EM 2021

FEV 2021
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IMÓVEIS 

Espaço atende a todos os itens listados por especialistas para criar “cidades 
sustentáveis”, como ampliar área verde, privilegiar o pedestre e oferecer diversidade 
de serviços em curta distância

VILA HELIO É EXEMPLO DE 
REGIÃO SUSTENTÁVEL

FEV 2021

Com o crescimento e a verti-
calização das cidades, o conceito 
de sustentabilidade criado há al-
gumas décadas teve de se adaptar 
e encontrar novos caminhos para 
driblar a falta de planejamento 
urbano. Especialistas no mundo 
inteiro vêm buscando alternativas 
para transformar os municípios – 
especialmente os com mais de 300 
mil habitantes – em lugares agra-
dáveis para se viver. Uma das me-
didas seria a revitalização de regi-
ões centrais, como aconteceu com 
a Vila Helio, no Centro de Mogi das 
Cruzes (SP), que vem passando, 
desde 2018, por uma grande reno-
vação.

“A Vila Helio é um exemplo do 
que a gente espera que sejam as 
‘cidades sustentáveis’ no futuro. 
Isso porque a sua revitalização 

teve como base três pilares básicos 
fundamentais para isso: respon-
sabilidade ambiental, economia 
sustentável e vitalidade cultural”, 
explica o arquiteto e urbanista es-
pecializado em ecossistema e bio-
logia vegetal, Paulo Coutinho, da 
Coutinho Arquitetura, escolhida 
pelo Grupo Marbor – investidor e 
administrador da Vila Helio – para 
ser a responsável pelo projeto de 
revitalização do local. Os pilares 
citados por Coutinho vêm sendo 
assunto de discussões e ações em 
grandes metrópoles do mundo, 
como Paris e Nova York, que vivem 
um momento de pesquisa e análi-
se sobre como será possível viver 
bem, com qualidade de vida, em 
lugares tão populosos e movimen-
tados, sem comprometer a econo-
mia e a locomoção das pessoas.

Na lista de alguns dos princi-
pais pesquisadores no assunto e 
publicados recentemente por um 
jornal de grande circulação na-
cional, estão: priorizar pedestres,   
aumentar as calçadas, oferecer 
acessibilidade, aumentar os jar-
dins e o mobiliário urbano (com 
bancos, cadeiras e outras opções 
para descanso ou lazer, para que 
as pessoas permaneçam, em vez 
de só passarem), proporcionar 
um ambiente acolhedor, dar no-
vos usos a espaços antes pouco 
aproveitados e oferecer serviços 
nos térreos de prédios comerciais 
que mantenham a economia local 
ativa. “Nós conseguimos atender a 
todos estes requisitos. E para nós 
isso é motivo de orgulho, princi-
palmente porque o objetivo essen-
cial da revitalização era realmente 
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dar um presente aos mogianos, 
um espaço agradável e útil no 
Centro da cidade”, afirma Tatiana 
Borenstein, diretora-administrati-
va do Grupo Marbor.

Para Coutinho, outras regiões 
de Mogi precisam seguir o mesmo 
caminho da Vila para “devolver” 
a cidade à população. “A calça-
da surgiu para ser um cimentado 
em volta da edificação para não 
comprometer a parede e a sua 
base. Não era para as pessoas ca-
minharem. As pessoas caminha-
vam pelas ruas. Com o aumento 
do volume de carros, os pedestres 
perderam espaço para os veículos. 
Municípios históricos como Mogi 
precisam reduzir a circulação de 
carros para priorizar os pedestres, 
como fizeram em Cartagena, por 
exemplo”, avalia.

“CIDADE DE 15 MINUTOS”

Um dos projetos mais audacio-
sos do mundo em relação à sus-
tentabilidade das metrópoles está 
sendo implantado em Paris. Bati-
zado de “Cidade de 15 minutos”, o 
programa tem como objetivo re-
duzir o uso do carro e aproximar 
as pessoas do trabalho e de todo 
tipo de serviço, para que elas não 
precisem de veículos para se des-
locarem o tempo todo. 

A ideia é que a população te-
nha acesso aos serviços de que 
precisa em até 15 minutos, in-
cluindo lazer, o que proporciona-
ria mais qualidade de vida e maior 
sensação de pertencimento, for-
talecendo a comunidade. “Na Vila 
Helio, conseguimos oferecer res-

taurantes, cafeteria, salão de be-
leza e certamente teremos outros 
estabelecimentos no térreo dos 
prédios comerciais, que, aliás, es-
tão 100% ocupados por empresas 
de serviços dos mais variados se-
tores, desde beleza até educação, 
financeiro, de advocacia, saúde e 
muitos outros. Tudo acessível às 
pessoas que frequentam ou traba-
lham na região central. Sem con-
tar o Centro de Inovação que será 
inaugurado em um dos nossos 
prédios em 2021, que vai gerar em-
prego e renda e a circulação inicial 
fixa de pelo menos mais 120 pes-
soas”, completa Tatiana.

Mais informações sobre a 
Vila Helio: (11) 4727.5777 | (11) 
98836.7025 (WhatsApp) | @vilahe-
lio.
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HOTELARIA 

Números neste ano devem variar de acordo com a categoria e a região de cada 
empreendimento; público pode ter vantagens nas tarifas

HOTÉIS DEVEM SE RECUPERAR 
DE FORMA SEGMENTADA

O mercado hoteleiro, assim 
como a maioria dos setores, sen-
tiu os reflexos da pandemia de Co-
vid-19 durante o ano de 2020. Mas 
para cada segmento a reação foi 
diferente. Para muitos hotéis de la-
zer, por exemplo, o ano passado foi 
de crescimento. “Ocupações e diá-
rias altíssimas, a ponto de terem 
resultados melhores em 2020 do 
que em 2019, especialmente por 
conta do impedimento de viagens 
para fora do País”, afirma Arthur 
Medeiros, da Concierge Hotelaria, 
administradora do Hotel Marbor.

Para ele, esse crescimento deve 
continuar durante este ano, mas, 
assim que as viagens internacio-

nais forem retomadas, a situação 
deve mudar. “Essa tendência deve 
esfriar um pouco em 2022. Mas o 
setor deve reter uma boa parte dos 
turistas brasileiros no País”. Para 
os hotéis corporativos, os núme-
ros dependem, principalmente, da 
região onde eles estão instalados. 
“São situações muito pontuais e 
regionais. Por exemplo, no Rio de 
Janeiro capital, está ruim, porque 
depende muito de hóspede estran-
geiro. Os hotéis de altíssimo luxo 
em São Paulo estão ruins também 
e pelo mesmo motivo”, analisa.

Para os hotéis classificados 
como midscale, como o Hotel Mar-
bor, a perspectiva para 2021 é po-

sitiva. “Nós já estamos começando 
a ter uma recuperação gradativa 
das taxas de ocupação, embora 
com diárias médias mais baixas. 
Primeiramente, estamos refazen-
do os níveis de ocupação pré-pan-
demia e devemos chegar aos nú-
meros anteriores à pandemia no 
segundo semestre deste ano, mas 
as diárias médias estão ainda em 
torno de 20% mais baixas. Só em 
2022 que a gente deve ter recupe-
ração dos patamares tarifários”, 
completa. 

Mais informações sobre o Hotel 
Marbor: @hotelmarbor | hotelmar-
bor.com.br | (11) 4735-7300 | (11)     
9 8837.9478 (WhatsApp).
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EVENTOS

Gaby Novaes escolheu o espaço para fazer uma gravação de encerramento 
do ano de 2020; vídeo foi postado nas redes sociais dela

CANTORA DO THE VOICE KIDS 
GRAVA CLIPE NA ALEGRATTO

A pandemia de Covid-19 mu-
dou radicalmente o setor de even-
tos. Durante todo o ano de 2020, 
muitas empresas do ramo fecha-
ram as portas e outras consegui-
ram se adaptar às mudanças. Com 
uma gestão competente e flexível, 
a Alegratto, na região central de 
Mogi das Cruzes (SP), conseguiu se 
manter funcionando. 

Instalado na Vila Helio, que foi 
revitalizada e se tornou um dos lo-
cais mais charmosos da cidade, o 
espaço ficou ainda mais atrativo e 
especial para eventos corporativos 
e sociais.

A estrutura completa e a deco-
ração elegante chamaram a aten-
ção de Gaby Novais, cantora par-
ticipante do The Voice Kids 2020. 
Ela gravou um vídeo no espaço 
e postou em suas redes sociais                  
(@gabynovais.oficial). “Escolhemos 
a Alegratto porque, em 2020, tí-
nhamos planos de tocar nos even-
tos da Vila Helio e nos lembramos 

da Alegratto”, conta Fernando No-
vais, pai de Gaby. Segundo ele, a 
vontade agora é de voltar a fazer 
eventos para utilizar tudo que o 
salão tem a oferecer. “Como ima-
ginávamos, o espaço é lindo! O 
saguão é incrível e o salão espa-
çoso e moderno! Não tem como as 
pessoas não gostarem. Usamos o 
saguão e a escadaria, que tem um 
lustre maravilhoso, que compôs 
um cenário perfeito para os vídeos 
que a Gaby queria gravar”.

A estrutura da Vila Helio tam-
bém foi um atrativo, de acordo 
com Fernando: “É um lugar muito 
charmoso e tem estacionamento”.

Neste ano, Gaby vai continuar 
produzindo materiais para as suas 
redes sociais e, assim que possível, 
segundo Fernando, voltará a fazer 
muitos shows e apresentações.

Mais informações sobre a    
Alegratto: @alegrattoeventos | (11) 
9 8838.9257 (WhatsApp) | alegrat-
to.com.br.
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Data de vencimento Período para renovação

1º a 31 de janeiro de 2020

1º a 29 de fevereiro de 2020
1º a 31 de março de 2020

1º a 30 de abril de 2020

1º a 30 de junho de 2020

1º a 31 de julho de 2020

1º a 31 de maio de 2020

1º a 31 de agosto de 2020
1º a 30 de setembro de 2020

1º a 31 de outubro de 2020

1º a 30 de novembro de 2020
1º a 31 de dezembro de 2020

1º a 31 de janeiro de 2021

1º a 28 de fevereiro de 2021
1º a 31 de março de 2021

1º a 30 de abril de 2021

1º a 30 de junho de 2021

1º a 31 de julho de 2021

1º a 31 de maio de 2021

1º a 31 de agosto de 2021

1º a 30 de setembro de 2021
1º a 31 de outubro de 2021

1º a 30 de novembro de 2021
1º a 31 de dezembro de 2021

O Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) suspendeu no ano 
passado os prazos e processos 
envolvendo a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) por causa 
da pandemia de Covid-19, mas a 
Resolução 805/20 que garantia a 
suspensão foi revogada pelo pró-
prio Contran e agora todos os mo-
toristas que tiveram o documento 
vencido durante o ano de 2020 
têm prazos específicos para fazer 
a renovação ou poderão sofrer 
penalidades. O prazo se aplica, 
conforme a Resolução, às infor-
mações contidas na CNH, inclu-
sive aos certificados de cursos es-
pecializados que não constam na 
CNH, e à PPD (Permissão Para Diri-
gir). Veja no quadro o cronograma 
de renovação da CNH vencida na 
pandemia.

CNHS VENCIDAS
ANTES DE 19/02/20

A Resolução 782/20 não con-

SETOR

Todos que tiveram a carteira vencida durante a pandemia agora têm
um tempo específico para renová-la ou poderão ser penalizados

NOVOS PRAZOS PARA
RENOVAÇÃO DE CNH

templava as CNHs vencidas antes 
de 19/02/20. A nova regra, porém, 
define que, para fins de fiscali-
zação, consideram-se válidas as 
CNHs e ACCs vencidas de 1º de ja-
neiro de 2020 a 31 de dezembro de 
2020 até a nova data correspon-
dente para renovação definida no 
cronograma acima.

De acordo com o Contran, os 
membros do órgão entenderam 
que seria necessário estender esse 
prazo para todas as habilitações 

de 2020, devido à consulta prévia 
nos órgãos de trânsito.

CNHS VENCIDAS
APÓS JANEIRO DE 2021

A situação volta ao normal 
para condutores que têm a valida-
de do documento a partir de 1º de 
janeiro de 2021. O Código de Trân-
sito Brasileiro diz que é permitido 
dirigir por até 30 dias com a CNH 
vencida.
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Um município onde as pessoas 
se desloquem de um local para o 
outro em até 15 minutos. Traba-
lho, serviços e lazer reunidos em 
uma mesma região, facilitando 
o acesso das pessoas, tanto a pé 
quanto de transporte público ou 
individual. Essa é a proposta da 
“cidade de 15 minutos”, projeto 
já implantado em metrópoles do 
mundo, como Paris, referência no 
assunto, e que deve se tornar rea-
lidade em Mogi das Cruzes (SP). É 
o que afirma o secretário de Pla-
nejamento da cidade, Claudio Ro-
drigues. Em entrevista ao Marbor 
em Notícias, Rodrigues disse que 
também deve haver mudanças na 
região central para tornar a pas-
sagem dos pedestres mais segura 
e agradável e reduzir o volume de 
veículos.

Marbor em Notícias: Hoje, 
fala-se muito em cidades susten-
táveis, com mais área verde, prio-

ridade para os pedestres e mais 
qualidade de vida. Mogi das Cru-
zes está neste caminho?

Claudio Rodrigues: Sim. O 
Plano Diretor de Mogi foi discuti-
do ao longo de 2017 e 2018 e apro-
vado em 2019 pensando nessa “ci-
dade sustentável”, sob o aspecto 
de que a cidade tem de ser mais 
compacta e conectada. Estamos 
trabalhando para melhorar a qua-
lidade de vida dos quase 500 mil 
habitantes do município, que, por 
estar muito perto da capital, tem 
oportunidades e desafios.

MN: Quais medidas devem 
ser tomadas?

Rodrigues: Antes, para fazer 
qualquer coisa, as pessoas preci-
savam atravessar a cidade, de um 
bairro distante a outro, para terem 
acesso a alguns serviços. Nós que-
remos que as regiões ofereçam 
tudo a uma distância que leve no 
máximo 15 minutos para as pes-
soas percorrerem.

MN: A Vila Helio, após a revi-
talização, passou a reunir todo 
tipo de serviço nos prédios comer-
ciais, além de restaurantes e café 
no térreo, calçadas largas e mais 
arborização. É um exemplo desse 
“futuro sustentável”?

Rodrigues: Com certeza! Te-
mos dois bons exemplos recentes 
no Centro de Mogi. Um na Rua 
Professor Flaviano de Melo, onde 
a Prefeitura fez uma intervenção, 
e outro na Vila Helio, com inves-
timentos da iniciativa privada, do 
Grupo Marbor. E a tendência é que 
nos próximos dez anos os inves-

timentos públicos sigam essa di-
nâmica urbana. O Centro é o que 
chamamos de centralidade conso-
lidada e precisa ter calçadas mais 
agradáveis, arborização, fachada 
ativa, em vez de propriedades fe-
chadas, para que as pessoas utili-
zem a cidade. 

MN: Existe o plano de aumen-
tar o espaço para o pedestre e re-
duzir o de veículos no Centro?

Rodrigues: Temos analisado 
colocar estacionamentos em al-
guns pontos estratégicos para que 
as pessoas cheguem de carro até 
estes pontos e depois acessem 
as regiões de comércio a pé. São 
demandas que vamos conversar 
com a população.

MN: Quais outros investimen-
tos estão previstos?

Rodrigues: Temos o + Mogi 
Ecotietê, que vai promover esse 
desenvolvimento na região leste 
da cidade. Um eixo de mobilidade, 
com novas ciclovias, novas aveni-
das, outras alternativas de circu-
lação. Um eixo socioambiental, 
com a implantação de dois novos 
parques, um na Avenida Antônio 
de Almeida, no bairro Nova Mo-
gilar, e outro na Avenida Fran-
cisco Rodrigues Filho, em César 
de Souza, além da ampliação do 
Parque Centenário. E um eixo de 
saneamento, com a ampliação da 
estação de tratamento de esgoto 
ao lado do Parque Centenário e 
saneamento ambiental do Córre-
go Lavapés, perto do shopping, e 
do Córrego dos Corvos, em César 
de Souza.

ENTREVISTA - CLAUDIO RODRIGUES

Secretário municipal de Planejamento afirma que ideia é que as pessoas tenham acesso 
a trabalho, serviços e lazer em uma mesma região, para evitar grandes deslocamentos

MOGI DEVE SE TORNAR
“CIDADE DE 15 MINUTOS”
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PLANEJE O
seu evento
EM 2021

Definir a decoração

Escolher o buffet

Alugar o Espaço Alegratto

11 4727-1359 | 11 98838-9257
www.alegratto.com.br
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