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Vila Helio terá Centro de Inovação

MARBOR TERCEIRIZA
FROTA DA INFRABRASIL

HOTEL MARBOR RECEBE
ATLETAS DO NBB

Espaço foi escolhido para abrigar grupo de empresas de tecnologia e
outros setores semelhantes, além de associação que representa a classe

P6, P7, P8 E P9
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ADAPTAÇÕES PARA
BONS RESULTADOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

ALINE SIMÕES

Nome completo:
Aline Simões
Idade: 33 anos
Estado civil: divorciada
Local de nascimento:
Mogi das Cruzes - SP
Apelido: Li
Setor onde trabalha:
Manutenção (Marbor Frotas 
Corporativas)

NOSSA GENTE

O Marbor em Notícias é um informativo do Grupo Marbor | Dezembro de 2020 
grupomarbor.com.br

Textos, edição e revisão: Katia Guimarães - KG Comunicação Corporativa

Diagramação e editoração eletrônica: Comunicação e Marketing - Grupo 
Marbor

Fotos: Marbor, banco de imagens e divulgação

Errata
O nome do Condomínio Giotto foi publicado de forma incorreta na página 9 da 
edição 79 do Marbor em Notícias. Pedimos desculpas a todos do condomínio e 
aos nossos leitores.

HOTEL MARBOR
11 4735-7300 

ALEGRATTO EVENTOS
11 4727-1359 

 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
11 4727-5777 

FROTAS CORPORATIVAS 
11 4727-5777
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Onde trabalhou antes 
da Marbor?
JSL S/A.

Que atividades costuma 
fazer fora do ambiente 
de trabalho?
Ler, passear com a minha 
sobrinha, assistir a 
séries e me aventurar na 
cozinha.

Qual é a sua banda ou 
cantor (a) favorito (a)?
Luma Elpidio.

Qual livro você indica 
como uma boa leitura?
O Mestre Inesquecível 
(Augusto Cury).

Que filme ou série você 
recomenda?
Anne with an E.

Que lugar você mais 
gostou de visitar e 
gostaria de voltar 
(passeios/viagens)?
Campos do Jordão (SP).

Qual é o seu maior 
sonho (pessoal ou 
profissional)?
Fazer um cruzeiro.

Uma mania...
Alinhar todos os cabides 
do armário na mesma 
posição.

Defina em uma 
palavra:

Carreira: 
Trajetória.

Futuro: 
O que há de ser será...

Família: 
Base.

Felicidade: 
Vida.

Sucesso: 
Consequência.

Uma comida:
Japonesa.

Uma cor:
Amarelo.

O ano de 2020 foi atípico para todos. Um dos 
mais desafiadores e complicados que o mundo 
já viu. Pessoas físicas e jurídicas tiveram de se 
adaptar a uma nova realidade, novos obstáculos e 
uma infinidade de incertezas.

Com o Grupo Marbor, não foi diferente. 
Fizemos, com trabalho árduo, muitas mudanças 
internas e externas para mantermos os nossos 
negócios, colaboradores e clientes. Apesar da 
crise e das adversidades, conseguimos seguir com 
quase todos os nossos projetos, investimentos e 
planos de crescimento.

O aumento do interesse do mercado pela 
terceirização de frotas, oferecida pela Marbor Frotas 
Corporativas, as opções seguras e diferenciadas 
de acomodação do Hotel Marbor e o melhor custo-
benefício em locação de imóveis comerciais na 
Vila Helio (Mogi das Cruzes) e em outras regiões 
administradas pela Marbor Negócios Imobiliários 
fizeram com que ficássemos entre as empresas 
do País com registro de crescimento. Claro que 
também precisamos fazer um controle rigoroso 
de gastos e ajustes em contratos. Fizemos tudo o 
que foi possível para garantir que a nossa saúde 
financeira fosse preservada.

E vamos seguir neste ritmo em 2021, que 
deve começar também com percalços para o meio 
empresarial, mas, com a chegada das vacinas 
contra o vírus da Covid-19, cresce a expectativa de 
que tudo comece a melhorar.
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BASTIDORES

NEWSLETTER
PARA A EQUIPE

Outro canal de comunicação inter-
na que tem feito sucesso no Grupo 
Marbor é a newsletter, criada du-
rante a pandemia de Covid-19 para 
substituir notícias que passam 
em uma rede de TV interna. Como 
muitos colaboradores passaram a 
trabalhar no formato home office, 
deixaram de ter acesso à TV. Com 
a newsletter, todos conseguem 
acessar de qualquer lugar todas as 
notícias relacionadas à companhia.

FROTA E PLACAS COM 
NOVOS ADESIVOS

Todos os veículos da Marbor 
Frotas Corporativas receberam 
novos adesivos com a identidade 
visual atualizada. A fachada e a 
placa que fica aos fundos da sede 
do Grupo Marbor também foram 
renovadas. Foi mais um passo 
para a padronização de todas as 
marcas do Grupo, que passaram 
recentemente por um processo de 
modernização.

NOVO CANAL DE
COMUNICAÇÃO INTERNA

O Grupo Marbor reativou o “Fale com a 
gente”, canal de comunicação entre o 
colaborador e o RH. Agora, os funcio-
nários têm mais um meio para enviar 
sugestões e opiniões que vão nortear a 
melhoria da gestão.

OKTOBERFEST
NA VILA HELIO

A hamburgueria Mr. Jordan, o 
restaurante Hora do Rango e o café 
Grano Santo realizaram juntos o 
evento Oktoberfest na Vila Helio. 
Com comidas e bebidas especiais, 
as empresas receberam os clientes 
em um ambiente inspirado na Ok-
toberfest original, com atendentes 
vestindo trajes com estilo alemão 
e muito chopp, tudo de acordo 
com os protocolos de segurança 
sanitária.

LENÇOS SÃO DOADOS 
A MULHERES COM 
CÂNCER

Os mais de cem lenços arreca-
dados pela campanha Lenços 
Solidários, promovida pelo Grupo 
Marbor, foram entregues no dia 11 
de novembro à Rede Feminina de 
Combate ao Câncer Guiomar Pi-
nheiro Franco, de Mogi das Cruzes. 
Os acessórios serão encaminhados 
a mulheres em tratamento contra 
vários tipos de câncer.

NOVEMBRO AZUL

Depois do Outubro Rosa, o Grupo 
Marbor realizou uma campanha 
interna sobre o Novembro Azul, 
mês de conscientização sobre 
câncer em homens, especialmente 
o de próstata. Várias plaquinhas 
foram espalhadas pela empresa 
com mensagens sobre a 
importância da prevenção e de 
incentivar as pessoas a fazerem 
exames periódicos.

VEÍCULOS
PARA A TURBI

A Turbi, que vem se tornando o 
maior carsharing da América La-
tina, terceirizou parte da sua frota 
com a Marbor Frotas Corporativas 
e, até o fim deste ano, serão en-
tregues 300 unidades à empresa. 
Em outubro, a Marbor preparou um 
sistema especial de entrega notur-
na para a Turbi, tudo para facilitar 
as manobras e não comprometer o 
trânsito local.

FALE
COM A 
GENTE

3

DEZ 2020



4

O Projeto Geração, criado pelo 
Grupo Marbor para dar destino 
correto ao lixo e conscientizar 
as pessoas sobre a importância 
da reciclagem, continua tirando 
das ruas centenas de quilos de 
materiais, que são encaminha-
dos para cooperativas. Na edição 
2020, a ação arrecadou 35,8 tone-
ladas, entre os meses de janeiro 
e novembro (veja quadro). A par-
tir da edição de 2021, o projeto 
passará a ter o período de 1 de 
dezembro a 30 de janeiro do ano 
vigente.

Neste ano, duas entidades se-
rão beneficiadas: Associação So-
cial para Educação e Tratamento 
dos Excepcionais (Asete) e Insti-
tuto Maria, Mãe do Divino Amor.

São latas, embalagens plás-
ticas, ferro, vidro e outros ma-
teriais que iriam para o lixo co-
mum, mas que agora estão se 
transformando em outros obje-

tos, gerando emprego e renda, 
além de redução da poluição ao 
meio ambiente.

O projeto começou em 2014, 
depois de a Diretoria do Grupo 
Marbor aprovar a sugestão de 
um colaborador de criar uma co-
leta seletiva interna. A ação, que 
inicialmente era só ambiental, 
passou a ser também de respon-
sabilidade social, pois a renda 
gerada com a venda dos mate-
riais virou doação para entidades 
assistenciais de Mogi das Cruzes, 
escolhidas pelos próprios colabo-
radores da empresa, que são vo-
luntários no projeto.

Logo no primeiro ano, o Gera-
ção acabou proporcionando ou-
tros benefícios que não estavam 
previstos em sua criação, como 
o fortalecimento do espírito de 
equipe e a mudança de compor-
tamento em relação ao meio am-
biente, tanto na empresa quanto 

nas casas dos funcionários, que 
acabaram envolvendo as famí-
lias, os amigos e os vizinhos. “Os 
filhos começaram a levar a ideia 
para a escola e para outros círcu-
los de convivência. Isso é muito 
relevante, porque as crianças são 
grandes agentes de transforma-
ção na preservação dos recursos 
naturais. É uma semente planta-
da para o futuro”, avalia Tatiana 
Borenstein, diretora-administra-
tiva do Grupo Marbor.

Hoje, o Geração já tirou mais 
de 76,5 toneladas de lixo das 
ruas (desde que começou), já foi 
tema de reportagem da TV Diário 
(afiliada Rede Globo no Alto Tietê) 
e de aula de EAD da Universida-
de Braz Cubas/Cruzeiro do Sul, 
ganhou empresas parceiras e já 
foi inspiração para outras com-
panhias que desejam implantar 
programas ambientais interna-
mente.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Ação do Grupo Marbor que conta com colaboradores voluntários encaminhou 
para cooperativa itens que iriam para as ruas ou para o lixo comum

PROJETO GERAÇÃO 2020 RECICLA 
35 TONELADAS DE MATERIAIS

DEZ 2020

Colaborador Valdir, um dos voluntários do 
Geração, fazendo a separação dos materiais 
no espaço da Marbor destinado à coleta



Materiais arrecadados
em 2020 (em kg)

2.009,5LATA

4.961,1PAPELÃO

3.680,45PLÁSTICO

1.887PET

194,6APARAS

23,8PAPEL

14.051,6DIVERSOS

2.990,7FERRO

247,2PAPEL MISTO

1.894PAPEL BRANCO

3.905,19VIDRO

2020
2019

2018
2017

2016
2015

Desempenho do
Projeto Geração até 2020

76,5 ton
foram recicladas

de 2015 a 2020
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IMÓVEIS

Um dos prédios comerciais será totalmente ocupado por empresas de tecnologia 
ou setores similares, que vão gerar pelo menos 120 vagas de emprego

VILA HELIO TERÁ CENTRO
DE INOVAÇÃO EM 2021

A Vila Helio, no Centro de Mogi 
das Cruzes (SP), foi escolhida por 
um grupo de empresas para sediar 
um Centro de Inovação, com foco 
em tecnologia. O Edifício Maria 
Antonieta será totalmente ocupa-
do por companhias do setor, além 
do Alto Tietê Valley, uma associa-
ção que representa a categoria, a 
partir do início de 2021, o que vai 
gerar pelo menos 120 vagas de 
emprego. 

“Quando decidimos investir na 
revitalização total da Vila, o objeti-
vo era justamente atrair, além dos 
mogianos e turistas, que passaram 
a ter um espaço bonito e agradá-
vel para passear, se hospedar e 
ter experiências gastronômicas, 
também trazer novas empresas, 
para fomentar a economia, gerar 
emprego e renda. A chegada des-
sas organizações vai movimentar 
muito os negócios locais”, afirma 
Larissa Borenstein, diretora-co-
mercial do Grupo Marbor, admi-
nistrador da Vila Helio.

Em um dos andares do edifício, 
ficará a sede do Alto Tietê Valley, 
que lidera a vinda das empresas 
de tecnologia, concretizada tam-
bém por meio de networking feito 
pela Prefeitura de Mogi das Cru-
zes. A iniciativa faz parte de uma 
série de ações da Prefeitura para 
atrair este segmento e represen-
tantes da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento promoveram a 
aproximação entre as companhias 
e o Grupo Marbor, que depois se-
guiram com as negociações e en-
tenderam que as condições eram 
viáveis para a vinda das empresas.

“É fruto de um movimento que 
a cidade toda fez. Faz parte do 
que nós chamamos de ecossiste-
ma de inovação, iniciado em Mogi 
há quatro anos, com a criação do 
Polo Digital, no distrito de César de 
Souza”, explica Rodrigo Garzi, um 
dos diretores do Alto Tietê Valley e 
coordenador do Polo Digital.

O Centro de Inovação terá, ini-
cialmente, 14 empresas e vai gerar 

Rodrigo Garzi, diretor do Alto Tietê Valley

para a Vila a circulação diária – e 
fixa – de pelo menos 120 pessoas, 
sem contar os visitantes, o que 
deve proporcionar um aumento 
do volume de clientes de todas as 
empresas sediadas no espaço. 

“E a projeção para 2023 é que 
este número fixo de pessoas au-
mente para pelo menos 330 pes-
soas”, adianta Gabriel Bastianelli, 
presidente do Alto Tietê Valley. 
“Vamos efetivamente movimentar 
o comércio e o serviço local, por-
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que essas pessoas vão comprar, 
consumir nas redondezas”.

Garzi esclarece que este Cen-
tro de Inovação, que começará a 
funcionar em cerca de três meses 
na Vila, e o Polo Digital são coisas 
distintas. O Centro, liderado pela 
associação, será composto por di-
versas empresas que se interessa-
ram em vir para Mogi por questões 
estratégicas, especialmente pela 
localização da Vila Helio. O Polo, 
que deve ter um braço no Centro 
de Inovação para que todas as 
companhias do segmento fiquem 
conectadas, é administrado pela 
Prefeitura e segue suas atividades 
normais em César, incentivando 
e orientando empreendedores a 
criarem seus negócios. 

“Esta será a primeira sede do 
Alto Tietê Valley e, quando a gente 
estudou outros modelos, uma re-
ferência muito grande foi o Porto 
Digital de Recife (PE). O fato de as 

pessoas voltarem a se conectar 
com o Centro da cidade gera a sen-
sação de pertencimento, aumenta 
a conexão das empresas com a 
cidade. Por isso escolhemos a Vila 
Helio. Ela está pronta para isso, 
é muito bem localizada, com um 
ambiente fantástico, dá vontade 
de estar lá”, completa Garzi.

“Quando o Alto Tietê Valley 
nasceu, em 2014, um dos pontos 
que os fundadores consideraram 
foi o potencial da região e de seus 
respectivos empreendedores, que, 
em muitos casos, deixam a nos-
sa cidade em busca de melho-
res oportunidades em São Paulo. 
Quando falamos de tecnologia, 
inovação, startups e empreende-
dorismo, estamos pensando em 
um ecossistema completo que de-
manda e é demandado em várias 
frentes, como formação e contra-
tação de mão de obra qualificada; 
interface com ofertantes de crédi-

to, investidores anjos e fundos de 
investimentos;  desenvolvimento 
de soluções locais, ao conectar, 
por exemplo, startups e indús-
trias; apoio ao poder público, entre 
outras”, destaca Bastianelli. Mais 
informações sobre a Vila Helio:     
(11) 4727.5777 | (11) 98836.7025 
(WhatsApp) | @vilahelio.

Gabriel Bastianelli, presidente do Alto 
Tietê Valley
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IMÓVEIS 

Resultado da revitalização e proximidade com terminais rodoviário e ferroviário, além 
de estrutura completa, foram determinantes para vinda de empresas de inovação

PREFEITURA INDICOU A VILA POR 
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA

A Vila Helio foi indicada pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes para 
empresas de inovação que tinham 
interesse em vir para o município 
graças à localização e aos resulta-
dos da revitalização que vem sen-
do feita pelo Grupo Marbor desde 
2018. 

“Existe um segmento de tecno-
logia que presta serviço de apoio 
às grandes indústrias. E nós enten-
demos que muitas empresas deste 
segmento queriam sair dos gran-
des centros e vir para áreas com 
mais qualidade de vida”, conta 
Claudio Costa, diretor da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômi-
co e Social de Mogi das Cruzes.

Outro motivo para a vinda das 
companhias foi, segundo Costa, 
a mobilidade. “Em uma empresa 
em São Paulo, as pessoas demo-
ram em média uma hora ou uma 
hora e meia para chegarem e vol-

tarem do trabalho. E esses profis-
sionais voltados para a tecnologia 
da inovação não têm horário fixo. 
Eles muitas vezes prestam servi-
ços para clientes de outros países, 
com outros fusos horários. Por isso 
a localização é tão importante”.

A combinação de região cen-
tral com ambiente calmo e seguro 
conquistou a Prefeitura e as orga-
nizações. “Conversando com essas 
empresas, a gente começou a bus-
car em Mogi um local que tivesse 
facilidade de mobilidade, de loco-
moção. A Vila Helio está ao lado de 
um terminal de ônibus e a menos 
de 500 metros de uma estação 
ferroviária. Oferece um ambiente 
tranquilo e com uma estrutura de 
serviços adequada. Depois da revi-
talização, o local se tornou bastan-
te atraente”, destaca.

O diretor acredita que o Centro 
de Inovação vai atrair ainda mais 

Claudio Costa, da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes

companhias para a cidade. “Com 
certeza outras empresas vão que-
rer vir para a cidade. Nós vamos 
ter de abrir mais espaço, talvez a 
gente consiga isso na própria Vila 
Helio. É algo extremamente im-
portante, porque estão previstos 
330 empregos só nos primeiros 
três anos e com um ticket salarial 
bem acima da média de Mogi”, 
completa.
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IMÓVEIS

Espaço começou como residencial; depois se tornou um dos principais pontos 
comerciais e, em 2018, passou a ser totalmente revitalizado, voltando a ter 
grande destaque comercial e turístico

VILA FOI FUNDADA
NOS ANOS 1950

A Vila Helio foi fundada pelo 
empresário Helio Borenstein, um 
imigrante ucraniano que che-
gou a Mogi das Cruzes em 1917,              
apenas com seus pertences pes-
soais e, com muito trabalho, cons-
truiu um importante patrimônio 
na cidade. Inicialmente, a Vila He-
lio era uma região exclusivamente 
residencial, mas, com o passar dos 
anos, foi  recebendo lojas e escri-
tórios.

Marcos Borenstein, que seguiu 
os passos empreendedores do pai, 
sempre teve uma relação especial 
com a região e a escolheu para 
abrigar a sede de sua primeira 
empresa, a Marbor Negócios, em 
1988. Mais tarde, em 1997, cons-
truiu o Hotel Marbor, também na 
Vila e, em 2015, quase em frente 
ao Hotel, inaugurou a Alegratto 
Eventos.

Hoje, além do Hotel e da        
Alegratto, o Grupo Marbor man-

tém imóveis comerciais no lo-
cal, administrados pela Marbor                     
Negócios Imobiliários, como os 
prédios Loloya e Maria Antonieta 
e os  espaços no térreo, que atu-
almente são restaurantes, café, 
salão de  beleza, entre outros ser-
viços.

Embora fique no Centro de 
Mogi das Cruzes, a Vila Helio está 
em um espaço reservado, com    
excelente localização, perto de  
terminais de ônibus e de trem, 
pontos de táxi, estacionamentos, 
comércio e empresas de diversos 
setores.

Por causa da sua localização e 
do charme que ganhou com a revi-
talização inspirada na arquitetura 
toscana, a Vila também virou pon-
to turístico e até cenário para en-
saios fotográficos, gravações para 
programas de TV, clipes e outras 
atrações que pedem um plano de 
fundo bonito e aconchegante.

EDIFÍCIO MARIA ANTONIETA

Entre o fim dos anos 1980 e o 
início dos anos 1990, a Vila He-
lio passou por uma significativa 
transformação: a construção de 
dois importantes prédios comer-
ciais, o Loloya e o Maria Antonieta.

Os edifícios, de seis andares, fo-
ram construídos pelo Grupo Mar-
bor numa época em que a cidade 
não tinha prédios deste porte com 
fins empresariais. Assim que fo-
ram entregues, esgotaram. Todas 
as salas foram ocupadas por pro-
fissionais de diversas áreas, como 
médicos, dentistas, advogados e 
outros. Os prédios se tornaram um 
marco para o setor imobiliário mo-
giano e, hoje, volta a ganhar noto-
riedade com a chegada do Centro 
de Inovação no Maria Antonieta e 
várias empresas de segmentos va-
riados no Loloya, ambos novamen-
te 100% ocupados.
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O Hotel Marbor foi o espaço es-
colhido por dez dos 16 times par-
ticipantes do primeiro turno do 
Novo Basquete Brasil (NBB), com-
petição brasileira de basquetebol 
masculino, organizado pela Liga 
Nacional de Basquete e chance-
lado pela Confederação Brasileira 
de Basketball. Os atletas ficaram 
hospedados no Hotel durante o 
mês de novembro, quando foi re-
alizada a primeira fase da disputa.

Cada delegação é formada por 
16 integrantes, entre jogadores e 
comissão técnica, totalizando 160 
hóspedes, por isso, a equipe e os 
serviços oferecidos foram reforça-
dos. “Contratamos um staff extra 
para dar conta da demanda e re-

forçamos nossa equipe de limpe-
za, cozinha e restaurante”, conta 
Arthur Medeiros, da Concierge 
Hotelaria, administradora do Ho-
tel Marbor.

O cardápio oferecido aos atle-
tas também foi especial, de acor-
do com as necessidades deles. “As 
refeições de praticamente todos 
os times foram feitas no hotel, que 
trabalhou em horários diferencia-
dos e desenvolveu um cardápio 
específico para o evento, que foi 
inclusive aprovado pelas equipes”.

Todos os times ficaram em an-
dares privados, todos de acordo 
com a segurança sanitária pre-
ventiva à Covid-19, se alimenta-
ram em espaços dedicados a eles 

e receberam atenção exclusiva da 
equipe dedicada ao grupo. “Tam-
bém colocamos à disposição deles 
o Espaço Alegratto, para que eles 
pudessem fazer suas conferências 
e estudos táticos”, diz Medeiros.

HOTELARIA

Equipes do NBB se hospedaram em novembro, durante o primeiro turno da 
competição, realizado em Mogi das Cruzes

HOTEL MARBOR RECEBE
TIMES DE BASQUETE
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A Marbor Frotas Corporativas 
foi escolhida pela InfraBrasil para 
ser a sua primeira locadora de ca-
minhões. A empresa, que presta 
serviços de transporte de cargas 
para mineradoras, tinha 100% de 
sua frota própria, com 250 equipa-
mentos. 

Christiano Kunzler, proprietá-
rio da InfraBrasil, explica o motivo 
de a empresa decidir fazer seu pri-
meiro contrato de locação de cami-
nhões. “Não esperávamos ter uma 
proposta tão competitiva quanto 
a da Marbor. Sempre adquirimos 
veículos próprios, mas essa pro-
posta fez com que mudássemos o 
modelo. O entendimento do mer-

cado de caminhões, por parte da 
Marbor, a velocidade da sua equi-
pe e a sinergia com a montadora 
e o distribuidor fizeram com que 
as coisas funcionassem. Não é 
simplesmente um banco aprovan-
do um crédito para a compra de 
veículos. A locadora conhece esse 
mercado”, frisa o empresário.  Se-
rão 20 caminhões Mercedes-Benz, 
modelo Axor 4144, com caçambas 
de 16 metros cúbicos, que serão 
utilizados em serviços de minera-
ção para a Vale. O investimento da 
Marbor na compra da frota foi de 
R$ 12 milhões.

Kunzler afirma que o modelo 
de locação deve crescer dentro 

de sua companhia e que já está 
conversando com a Marbor sobre 
novos contratos. Ele acredita tam-
bém que o mercado de terceiriza-
ção de veículos pesados tende a 
crescer ainda mais no Brasil. “Com 
as taxas de juros baixas, é uma 
tendência que locadoras capitali-
zadas como a Marbor se tornem 
mais robustas e que as empresas 
usuárias dos veículos tenham 
mais foco no seu core business e 
não na compra de ativos”, avalia.

Mais informações sobre a 
Marbor Frotas Corporativas:                  
(11) 4727.5777 | marbor-frotas-
-corporativas (LinkedIn) | marbor-
frotascorporativas.com.br.

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Empresa se surpreendeu positivamente com proposta da Marbor e contratou a locação 
de 20 unidades, que serão usadas no transporte de cargas para mineradoras

MARBOR ALUGA CAMINHÕES 
PARA A INFRABRASIL
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