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Proposta é compartilhar experiências sobre como as cidades podem se tornar mais inclusivas e sustentáveis

Mogi participa da adesão de
SP ao Programa City Possible

City Possible é o programa
que passou a contar com a
adesão de Mogi das Cruzes
e dos outros 644 municípios
paulistas, a partir da inserção
do Estado de São Paulo na
iniciativa desenvolvida pela
Mastercard para compartilhar
experiências sobre como as
cidades podem se tornar mais
inclusivas, sustentáveis e
eficientes. O prefeito Marcus
Melo (PSDB) participou da
cerimônia virtual de adesão,
no final da tarde de ontem.
“Desde o início da gestão,
dirigimos esforços para estimular, reforçar e multiplicar
iniciativas inovadoras, capazes
de facilitar o acesso a serviços
públicos e melhorar ações
cotidianas. Explorar tanto
quanto possível as ferramentas
tecnológicas, a serviço das
pessoas, é um dos desafios
diários da Prefeitura de Mogi
das Cruzes, que se esforça para
oferecer mais transparência
e elevar a qualidade de vida
para os mogianos”, pontuou
o prefeito, após a solenidade

comandada pelo governador
João Doria (PSDB).
O programa City Possible
estabelece um novo modelo
de engajamento entre os
setores público e privado,
com o apoio de renomadas
organizações acadêmicas,
como a Universidade de
Harvard. “É uma adesão
inédita. Temos mais de 160
cidades no mundo que participam do programa, mas é a
primeira vez que um Estado
inteiro adere à iniciativa”,
comemorou o presidente
da Mastercard Brasil e Cone
Sul, João Pedro Paro Neto.
A busca de um futuro
mais inclusivo, sustentável
e eficiente está alicerçada
na troca de boas práticas
entre cidades para viabilizar
soluções capazes de elevar a
eficiência da gestão pública
e melhorar a qualidade de
vida das pessoas. O presidente aponta que o programa
disponibilizará às prefeituras
paulistas todas as informações
da rede colaborativa, como
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Melo participou da cerimônia remota ao lado de outros 120 prefeitos paulistas

o acesso ao conteúdo de
pesquisas acadêmicas.
Londres, Los Angeles, Dubai
e outras metrópoles mundiais
fazem parte do programa que,
segundo o secretário estadual
de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, reforça as ações
deflagradas no ano passado,
quando o Estado passou a
participar do Smart City, maior
fórum de cidades inteligentes
do mundo, assumindo sua
condição de “municipalista

aberto para o mundo”.
Com ampla rede global,
tecnologias inovadoras e
insights de mercado, a Mastercard pode ajudar governos
locais a desenvolver cidades
mais conectadas, preparadas

para responder com efetividade e rapidez as diferentes
demandas dos moradores. “É
uma parceria que fortalece
nossa política de gestão, ampliando em Mogi o cultivo
das iniciativas de cidades
inteligentes”, completou Melo.
No ano passado, o Polo
Digital e a Sala do Empreendedor foram premiados pelo
Instituto Smart City Business
America, com destaque para a
transformação de tecnologia
e inovação em estímulo ao
empreendedorismo, capacitação profissional e geração
de empregos e riqueza. São
exemplos do conjunto de
ações que renderam a Mogi
posições de destaque em
dois setores do ranking Connected Smart Cities 2019,
realizado pela Urban Systems
após análise de todos os
municípios do Brasil com
mais de 50 mil habitantes.
A cidade despontou entre as
100 melhores nos eixos de
Tecnologia e Inovação (65ª)
e Economia (70ª).

Centro de Operações

Campanha nacional

Autoridades vistoriam obras da sede

Professores recebem
aplausos por atuação

O prefeito Marcus Melo
(PSDB) vistoriou, na manhã de
ontem, as obras de construção
do Centro de Operações e
Planejamento Integrado –
Central de Inteligência, na
avenida Engenheiro Miguel
Gemma, no Jardim Armênia.
O novo prédio irá reunir todas
as estruturas da Secretaria
Municipal de Segurança,
conforme antecipou o Mogi
News há duas semanas.
O investimento da Prefeitura
de Mogi é de R$ 3.979.221,35,
com recursos federais do
Programa de Modernização
da Administração Tributária
(PMAT3). Até aqui, 32,5% das
obras já foram realizadas e a
previsão é que a estrutura seja
entregue até o final do ano.
“O Centro de Operações
é uma estrutura moderna,
que vai oferecer condições
para que o atendimento à
população seja ainda melhor.
A área da Segurança Pública
é um desafio para os municípios. Estamos investindo
em estruturas, equipamentos,
pessoal e no fortalecimento
do trabalho do município
neste setor”, destacou Melo.
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Conclusão do prédio está prevista para o final do ano

A unidade abrigará a sede
da Guarda Municipal, a Defesa
Civil e o Departamento de
Fiscalização. O local ainda
receberá estruturas operacionais da Secretaria Municipal
de Transportes.
Além disso, também ficará no local a nova Central
Integrada de Emergências
(Ciemp), com equipamentos
mais modernos. A Ciemp faz
o monitoramento da cidade
por câmeras e pelo sistema de
alarme instalados em prédios
municipais, além de reunir
o atendimento dos telefones
153, da Guarda Municipal,

e do 199, da Defesa Civil.
Dentro deste trabalho de
modernização, a Prefeitura
está ampliando o número de
câmeras de monitoramento
na cidade. Desde 2017, já
foram implantados 57 novos
equipamentos em ruas, avenidas e praças. Com isso, o
município conta atualmente
com 110 câmeras.
A administração está investindo em novas estruturas.
Em junho, foi entregue o Polo
Municipal de Segurança, em
Jundiapeba. Com investimento de R$ 1.354.007,52, ele
conta com base da Guarda

Municipal, Centro de Formação e Treinamento, inclusive
com local para a prática de
tiro, e espaço para o canil
da Guarda Municipal.
Outro investimento importante é no reforço de
pessoal e nos equipamentos
para a Secretaria Municipal
de Segurança. Na Guarda
Municipal, foram contratados
mais 80 guardas e entregues
35 novas viaturas que reforçam
as ações de patrulhamento e
dos grupamentos específicos,
como a Patrulha Maria da
Penha, Ronda Escolar e Patrulha Rural. Também está em
andamento o processo para
a modernização do sistema
de comunicação da Guarda
Municipal, com a troca dos
rádios comunicadores para
modelos digitais, instalação de
novas torres de transmissão
e disponibilização de tablets
nas viaturas.
O vice-prefeito Juliano
Abe (MDB) e os secretários
municipais de Obras, Thiago
Takeuchi de Oliveira, e de
Segurança, Paulo Roberto
Madureira Sales, também
participaram da vistoria.

Pais, alunos e a população
mogiana estão convidados a
participar hoje de um “aplausaço” aos professores, às 20
horas. Esta é uma homenagem
a estes profissionais, que
estão se desdobrando para
assegurar a aprendizagem
dos alunos neste período de
pandemia com as atividades
presenciais suspensas. A ação
faz parte de uma campanha
nacional, que reúne dez entidades focadas em educação,
como a Fundação Lemann,
parceira da Prefeitura de
Mogi das Cruzes.
“A cidade possui uma educação de excelência devido
aos nossos professores, profissionais comprometidos
e capacitados que fazem a
diferença na vida de nossas
crianças. É um trabalho que
merece ser aplaudido todos
os dias e estaremos todos
juntos em todo o Brasil para
homenagear nossos educadores”, disse o prefeito Marcus
Melo (PSDB). Somente na
rede municipal de ensino são
cerca de 1,4 mil professores.

Todos podem compartilhar sua homenagem nas
redes sociais usando as hashtags #souprofessordemogi
e #AplaudaUmProfessor.
A secretária municipal de
Educação, Juliana Guedes,
reforça o convite. “Vamos
sair nas janelas e aplaudir
pelas redes sociais. Convido
a todos para participar desta
homenagem”, disse.
Na rede municipal de ensino,
os professores estão dando o
suporte para alunos de acordo
com o estabelecido em cada
escola. O atendimento é feito
por meio de redes sociais,
grupos de trabalho criados
no WhatasApp/Telegram,
e-mails e reuniões virtuais.
As dez organizações da
sociedade civil participantes
do “Aplausaço” são Associação
Nova Escola, Conectando Saberes, Ensina Brasil, Fundação
Lemann, Fundação Roberto
Marinho, Fundação Victor
Civita, Instituto Península,
Porvir, Rede Brasileira de
Aprendizagem Criativa e
Todos Pela Educação.

