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VILA HELIO

Grupo Marbor inaugura travessa
e memorial e lança livro
Memorial Helio Borenstein foi construído na nova via e conta
um pouco da história da Vila Helio e da empresa; livro traz
mais detalhes dessas memórias
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No dia 21 de maio, data em 
que completei 80 anos de idade, 
fui chamado pela minha equipe 
para ir à Vila Helio. Ao chegar 
ao lugar, que para mim sempre 

foi simbólico, por ter sido construído pelo meu pai e por 
sediar durante muitos anos a nossa empresa, tive uma 
grata e emocionante surpresa. O tapume que vi por meses 
no local e que tinham dificuldade em me explicar o motivo 
escondia um dos espaços mais bonitos e significativos 
dali. Uma nova travessa, batizada com a data do meu 
aniversário, e um Memorial, que leva o nome de meu 
pai, Helio Borenstein, contando a sua história, da minha 
família, da Vila e do Grupo Marbor. Sinceros e profundos 
agradecimentos aos meus três filhos (Tatiana, Helio e 
Larissa) e a todos os que colaboraram com a realização 
dessa magnífica homenagem, pois, tenham certeza, foi 
um extraordinário presente que recebi. E um importante 
registro para Mogi das Cruzes, que eu espero que todos 
os mogianos e visitantes tenham a oportunidade de 
conhecer!

É difícil descrever o quanto 
foi honrosa a tarefa de escrever 
e descrever a história da nossa 
família, desde a chegada do meu 
avô (Helio Borenstein). Foram 

dias emocionantes esses em que nos debruçamos sobre 
a história! Dar continuidade a essa trajetória é uma 
missão e tanto. Tem nos motivado todos os dias. Os meus 
irmãos e eu sabemos da nossa responsabilidade com os 
nossos antepassados, o nosso pai e todas as famílias que 
dependem de nossa empresa para o seu sustento e as 
suas próprias conquistas. É sem dúvida uma missão! Mas 
é uma daquelas que você tem como propósito de vida. 
Nada poderia me dar mais vontade de seguir adiante e 
“brigar” pela nossa companhia. Apesar do momento 
atual, nossa energia não diminuiu e seguimos firmes 
entregando sempre serviços de qualidade e excelência.

Marcos Borenstein,
fundador e presidente do Grupo Marbor

Tatiana Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

A cultura organizacional de 
uma empresa não é construída 
do dia para a noite, mas precisa 
ser alimentada, incentivada 

e mantida todos os dias. No Grupo Marbor, sempre foi 
assim. Repassar a nossa história enquanto fazíamos o 
livro “Vila Helio, da fundação à Marbor” e o Memorial 
Helio Borenstein só reforçou isso. Nossas crenças, valores 
e políticas internas e externas nos trouxeram até aqui. É 
claro que fomos fazendo adaptações, conforme o mercado 
e o nosso crescimento exigiam, mas a nossa essência foi 
e sempre será preservada. 

É a nossa cultura que motiva e inclui a nossa equipe, 
que proporciona a satisfação dos nossos clientes e que 
nos ajuda a ter diretrizes claras sobre o caminho que 
vamos seguir e os resultados que vamos alcançar. Quem 
tem cultura definida dificilmente será copiado!

Somos, com muito orgulho, 
uma empresa familiar. Contamos 
um pouco dessa história no 
Memorial Helio Borenstein 

que inauguramos e no livro “Vila Helio, da fundação à 
Marbor” que lançamos no mês passado. E, para manter 
a saúde da companhia, investimos muito em governança 
corporativa. Sabemos da importância de uma organização 
ser bem-direcionada, administrada de forma monitorada, 
incentivada e em harmonia com seus valores, sua missão 
e sua visão. O Grupo Marbor foi fundado há quase 33 anos, 
numa época em que a gestão das empresas era vista de 
outra forma. Fomos nos atualizando e nos esforçando para 
melhorar a cada dia a governança; cada vez mais, fomos 
reconhecendo a sua relevância e o quanto é fundamental 
manter a consonância entre acionistas, executivos, 
colaboradores, clientes e fornecedores. Seguimos em 
busca constante por um crescimento saudável para todos.

Larissa Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

Helio Borenstein II,
diretor do Grupo Marbor

JUN 2021



Quem vê a Cristiane Siqueira 
Sant Anna fazendo cálculos, anali-
sando demonstrações financeiras e 
outras atividades exatas no Grupo 
Marbor, onde trabalha há seis anos 
e meio, não imagina a sensibilidade 
dela quando está tocando violão, 
teclado ou flauta transversal. 

Talentosa com os números des-
de criança, ela também se encan-
tou com a música na adolescência, 
quando começou a estudar no “Pés 
no Chão”, um projeto cultural de 
Ilha Bela, litoral norte de São Pau-
lo, voltado para crianças de baixa 
renda.

Nascida em Mogi das Cruzes 
(SP), ela mudou-se com a famí-
lia para Ilha Bela quando tinha 
13 anos e lá ficou até os 21 anos, 
quando voltou para a “terra do ca-
qui”. “Fomos para o litoral porque 
os meus pais conseguiram empre-
go lá. Depois, eles decidiram vol-
tar”.

Desde então, ela só aprimorou 
seus conhecimentos na área mu-
sical e hoje ela faz parte de uma 
banda na igreja que frequenta (Ad-
ventista do Sétimo Dia). Há cerca 
de cinco anos, Cristiane também 
passou a cantar. “É mais um com-
plemento para ajudar a orientar 
o vocal da banda. Mas eu sempre 
preferi tocar”.

Mas o amor pelos números 
também seguiu firme e forte. De-
pois de concluir o ensino médio 
com destaque em todas as maté-
rias, mas, em especial, matemáti-
ca e outras relacionadas à lógica, 
ela fez um curso técnico de Gestão 
Empresarial e depois superior em 

Ciências Contábeis.
No Grupo Marbor, ela começou 

como assistente contábil. Hoje, aos 
33 anos, ela é analista contábil e 
sonha em alçar voos mais altos. 
Agora, ela cursa a sua segunda gra-
duação, em Desenvolvimento de 
Sistemas. “Pretendo levar tecnolo-
gia para a área contábil, para ges-

tão. E contabilidade para dentro do 
setor de tecnologia, para análise de 
dados”, sintetiza.

Nos momentos de folga, ela 
aprimora seus dons musicais e, 
agora, quer se aventurar em um 
novo instrumento. “Quero comprar 
um violoncelo. Explorar mais a fa-
mília das cordas”.

NOSSA GENTE - CRISTIANE SIQUEIRA SANT ANNA

É possível uma pessoa focada em raciocínio lógico e resultados exatos também ter veia 
artística? A colaboradora Cristiane prova que sim

PRECISÃO E SENSIBILIDADE 
ANDANDO JUNTAS

JUN 2021
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BASTIDORES

DESAPEGAR, AJUDAR E GERAR RENDA

O Grupo Marbor lançou em junho o “Desapegação”, um desdobramento do Proje-
to Geração, que também tem como objetivo reduzir o consumo de recursos do 
nosso planeta. O objetivo é dar um novo destino a itens que, por algum motivo, 
não servem mais para os “donos” originais.

Nesta ação interna, os colaboradores podem desapegar doando, trocando ou 
vendendo os produtos que não querem mais e eles serão úteis para outras pes-
soas e até uma nova fonte de renda.

Os itens são anunciados em canais internos da empresa e está fazendo sucesso 
entre os funcionários. São roupas, sapatos, cosméticos, eletrodomésticos e ob-
jetos que estão liberando espaço nas casas de uns e atendendo às necessidades 
de outros.

CURSO DE MULTIPLICADORES

Para aprimorar ainda mais a capacitação dos colaboradores, o Grupo Marbor 
realizou entre abril e maio o Curso de Multiplicadores, que ensinou aos partici-
pantes como repassar de forma eficaz o que aprendem nos treinamentos a todos 
de sua equipe.

DIA DAS MÃES

O Grupo Marbor presenteou todas as mães da empresa com um kit com sabone-
tes, sachês perfumados e spray aromatizador de ambientes.

PROJETO GERAÇÃO

O Projeto Geração 2021 atingiu a 
primeira meta, de R$ 4.000,00. Já 
estamos com R$ 4.385,47 no valor 
acumulado, graças ao empenho de 
todos os colaboradores que fazem 
parte da ação. Este valor, em 2020, 
só foi atingido em julho. Vamos 
seguir para conquistar ainda mais 
até o encerramento desta edição, 
em novembro.

SEGURANÇA 
SANITÁRIA

O Hotel Marbor está realizando 
desde o ano passado uma série 
de treinamentos para seus 
colaboradores sobre higienização 
e desinfecção e outros temas 
relacionados à segurança sanitária. 
A empresa, que sempre teve 
padrões muito rigorosos de higiene, 
reforçou ações na área.

JUN 2021



A Vila Helio, no Centro de Mogi 
das Cruzes, agora tem uma nova 
travessa, a “21 de Maio”. Mais um 
espaço charmoso, com paisagismo 
especial e um Memorial que conta 
a história da Vila e do Grupo Mar-
bor. A via foi aberta oficialmente no 
dia 21 de maio deste ano, data do 
aniversário de 80 anos de     Marcos 
Borenstein, fundador e presidente 
do Grupo Marbor.

A travessa foi construída entre 

os edifícios Loloya e Maria Anto-
nieta e foi batizada justamente 
de “21 de Maio” para homenagear   
Borenstein. 

O paisagismo segue o mes-
mo conceito da área externa da 
Vila, que tem estilo inspirado na 
arquitetura toscana. São flores 
delicadas e marcantes, tudo para 
tornar o ambiente ainda mais                     
convidativo.

Aberta ao público, a travessa é 

mais uma opção de passeio para 
a população, além dos frequenta-
dores “fixos” do local, como profis-
sionais que trabalham nos prédios 
comerciais e clientes do Hotel Mar-
bor e da Alegratto, além de consu-
midores dos estabelecimentos gas-
tronômicos, como restaurantes, 
doceria, café, bar, entre outros.

A Vila Helio dispõe de estacio-
namento particular, além de algu-
mas vagas rotativas da Zona Azul.

IMÓVEIS

Espaço recebeu paisagismo especial e um Memorial que conta a história da Vila e do 
Grupo Marbor; local é aberto ao público e pode ser visitado por todos que passarem por lá

GRUPO MARBOR INAUGURA
TRAVESSA NA VILA HELIO

JUN 2021
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Um memorial contando a histó-
ria da Vila Helio, do Grupo Marbor e 
da família do fundador e presiden-
te da empresa, Marcos Borenstein, 
foi construído numa nova travessa 
da Vila, no Centro de Mogi das Cru-
zes (SP).

Batizado de Memorial Helio Bo-
renstein, em homenagem ao fun-
dador do bairro, o espaço traz me-
mórias desde os anos 1920, quando 
o imigrante ucraniano Helio Bo-

renstein, pai de Marcos, chegou ao 
Brasil, até os dias atuais do Grupo 
Marbor, hoje encabeçado pelos fi-
lhos do fundador, Tatiana, Helio e 
Larissa.

Nas fotos, os visitantes podem 
ver toda a trajetória de Helio, até a 
construção da Vila, em 1951, e os 
detalhes de tudo o que aconteceu 
desde então.

Entre os acontecimentos, a cria-
ção e o crescimento do Grupo Mar-

bor, a inauguração do Hotel Marbor 
e da Alegratto, o completo projeto 
de revitalização da Vila Helio e ou-
tras particularidades que fizeram 
parte da história de Mogi como um 
todo, como os anos áureos do Cine 
Urupema, o desenvolvimento do 
Centro da cidade e outras transfor-
mações importantes pelas quais o 
município passou com interferên-
cia da família Borenstein e seus 
negócios.

IMÓVEIS

Painel tem imagens e informações sobre a Vila Helio, desde a sua fundação até os 
dias de hoje, além de detalhes da trajetória do Grupo Marbor

MEMORIAL REVELA
PARTE DA HISTÓRIA

JUN 2021
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O Grupo Marbor lançou, com a 
Travessa 21 de Maio e o Memorial 
Helio Borenstein, o livro “Vila Helio, 
da fundação à Marbor”. A publica-
ção é uma extensão do Memorial e 
conta com mais detalhes a trajetó-
ria da família Borenstein, da Vila e 
do Grupo Marbor. São 98 páginas 
em duas versões, uma de capa 
dura, distribuída entre familiares, 
amigos e parceiros da empresa, e 
outra digital, que estará disponí-
vel para acesso gratuito no site do 
Grupo Marbor (grupomarbor.com.
br) em breve. O livro tem imagens 
e elementos inéditos, encontrados 
depois de meses de pesquisa de 
profissionais e integrantes da famí-
lia de Marcos Borenstein, um ver-
dadeiro mergulho em memórias, 
álbuns e documentos antigos.

Em formato quadrado, a obra, 

que também conta com depoi-
mentos, se inspira no estilo da Vila 
Helio atual, com fontes, cores, dia-
gramação e arte delicadas, mas 
marcantes e que combinam com 

todas as épocas pelas quais pas-
sam histórias. Mais informações 
sobre a Vila Helio: (11) 4727.5777 
| (11) 98836.7025 (WhatsApp) |            
@vilahelio.

IMÓVEIS

Publicação traz mais detalhes sobre a história contada no Memorial Helio Borenstein; 
versão digital será de livre acesso a todos

GRUPO MARBOR LANÇA LIVRO

JUN 2021
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EVENTOS 

Encontro seguiu todas as normas de segurança sanitária

ALEGRATTO RECEBE
FESTA DE ANIVERSÁRIO

Aos poucos, o setor de eventos no 
Estado de São Paulo está retomando 
as atividades, seguindo as regras do 
Plano de Flexibilização. Em maio, a 
Alegratto Eventos recebeu uma festa 
de aniversário, com apenas 30 con-
vidados. Na entrada do espaço, cada 
um dos participantes teve a tempe-
ratura corporal medida. Também 
recebiam um pouco de álcool em 
gel para higienizar as mãos antes de 
entrar e, dentro do prédio, também 
havia embalagens de álcool em gel 

espalhadas para que fosse usado 
com frequência e à vontade durante 
todo o período do evento.

Além disso, a equipe da Alegratto 
preparou o local com higienização e 
desinfecção, de acordo com o que é 
recomendado por autoridades sani-
tárias.

Os colaboradores da empresa 
vêm recebendo treinamentos so-
bre este tipo de prevenção desde o 
ano passado, assim como o time do 
Hotel Marbor, que deu total apoio 

à Alegratto no segmento gastronô-
mico da festa, com um cardápio 
especial e serviço personalizado. 
Os arranjos florais da festa são da                                   
@lariborenflores.

Mais informações sobre a         
Alegratto: @alegrattoeventos | (11) 
9 8838.9257 (WhatsApp) | alegratto.
com.br.

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

Grupo participou de etapa da Copa São Paulo de Tênis Infantojuvenil 
realizada em Mogi das Cruzes

ATLETAS DE TÊNIS
ESCOLHEM HOTEL MARBOR

O Hotel Marbor recebeu entre 
os dias 31 de maio e 6 de junho os 
atletas da Copa São Paulo de Tê-
nis Infantojuvenil Troféu Marília 
Silberberg. A competição foi reali-
zada na Academia CT Tennis Mogi 
das Cruzes com a participação de 
jogadores de todo o Estado.

“Sempre recebemos muitos 
atletas no Hotel Marbor, por isso, 
sempre que os grupos chegam, só 
precisamos fazer pequenas adap-
tações ao perfil de cada um deles, 
porque já contamos com toda a 
estrutura nos apartamentos, na 

academia, nos espaços para reu-
niões e até no restaurante, onde 
os nossos profissionais seguem 
o cardápio pedido pelas equipes, 
quando necessário”, explica Ar-
thur Medeiros, da Concierge Hote-
laria, administradora do Hotel.

Em tempos de pandemia, o 
Hotel Marbor também vem inves-
tindo em outros preparos. Desde 
o ano passado, uma série de trei-
namentos sobre higienização e 
desinfecção também estão sendo 
realizados, para garantir a segu-
rança de hóspedes e colaborado-

res. Para receber grupos, como 
este de atletas, os funcionários do 
Hotel foram treinados para ofere-
cer um sistema especial de aten-
dimento, evitando aglomerações e 
qualquer tipo de risco.

Quem quiser saber mais sobre 
o torneio de tênis deve acessar o 
site tenispaulista.com.br. A CT 
Tennis Mogi das Cruzes fica na Es-
trada Yamashita, 50, no bairro Co-
cuera. Mais informações sobre o 
Hotel Marbor: @hotelmarbor | ho-
telmarbor.com.br | (11) 4735-7300 | 
(11) 9 8837.9478 (WhatsApp).
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Com respostas positivas e favoráveis para o setor, a locadora planeja 
investir na aquisição de mais equipamentos ainda este ano

MARBOR PRETENDE INVESTIR 
R$ 30 MI EM EMPILHADEIRAS

A Marbor Frotas Corporativas 
planeja investir R$ 30 milhões, 
ainda este ano, na aquisição de 
150 empilhadeiras para locação.

A aposta no segmento vem de 
dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq). Segundo a as-
sociação, o setor de máquinas e 
equipamentos cresceu 9% em 12 
meses.

“A demanda por esses equi-
pamentos está aquecida e, como 
ainda estamos em um momento 
de recuperação da crise, muitos 
empresários preferem alugar em 
vez de comprar”, explica Renato 
Vaz, diretor da locadora. Ainda de 
acordo com ele, os setores com 
maior potencial para locação de 

empilhadeiras, no momento, são 
o agronegócio e a construção civil, 
além dos operadores logísticos.

A Marbor está no segmento há 
oito anos e desenvolve projetos 
customizados de frotas terceiriza-
das de acordo com a necessidade 
de cada cliente. Para isso, a locado-
ra trabalha com todas as marcas e 
modelos do mercado brasileiro, se-
jam elas elétricas ou a combustão.

CONTA EM FOCO

A Marbor criou uma ferramen-
ta que permite comparar os cus-
tos da locação e da frota própria: o 
“Conta em Foco”, desenvolvido por 
professores de Economia da USP 
(Universidade de São Paulo) exclu-

sivamente para a empresa.
Após contato com a locadora, 

o interessado recebe um link para 
fazer a simulação. Basta preen-
cher um formulário com os dados 
dos veículos que possui ou preten-
de comprar, como valor de aquisi-
ção, custo financeiro, custos com 
impostos, licenciamento, seguro e 
custos administrativos.

A partir daí, a planilha gera 
automaticamente todo o fluxo de 
caixa da operação, calculando o 
Valor Presente Líquido (VPL), e de-
monstra qual a melhor opção para 
aquela empresa, se locação ou 
compra do veículo. Para ter aces-
so à ferramenta “Conta em Foco”, 
basta enviar um e-mail para aten-
dimento@grupomarbor.com.br.

10

JUN 2021



Depois de várias alterações, o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
foi novamente modificado. Agora, 
a Lei 14.157/21 regulamentou a 
possibilidade de se criar um siste-
ma de livre passagem, sem praças 
de pedágio, em rodovias e vias ur-
banas de todo o Brasil.

O chamado “free flow” (fluxo 
livre, em tradução literal) permite 
que os motoristas percorram qual-
quer via sem ter de parar nas pra-
ças de pedágio para pagar pelas 
tarifas. O sistema não tem nada a 
ver com um já existente, em que 
as pessoas podem apenas passar 
pelas cabines, sem terem de pa-
rar, por meio de uma identificação 
eletrônica, colocada no veículo, 
que faz com que a cancela se abra 

automaticamente e depois a co-
brança chegue por meio de uma 
fatura, por parte de uma empresa 
particular.

No free flow, as praças de pedá-
gio simplesmente serão extintas. 
Os veículos circularão livremente 
por qualquer região e, depois, os 
motoristas receberão a cobran-
ça de acordo com os quilômetros 
rodados e os trechos percorridos 
(ainda não se sabe se a cobrança 
terá valor único ou variável, de 
acordo com o local – como aconte-
ce hoje com os pedágios, que têm 
preços diferentes dependendo da 
cidade e da rodovia). Seria uma 
espécie de “pedágio virtual”. Como 
esta “medição” e identificação se-
rão feitas ainda está sendo discuti-

do. Como a proposta ainda será re-
gulamentada, as regras ainda não 
estão claras e a mudança não deve 
ser rápida, pois deve passar por 
um período de testes e adaptações.

Segundo especialistas, os mé-
todos mais prováveis são: reco-
nhecimento óptico de caracteres, 
que é quando o veículo passa por 
determinadas áreas de observação 
e se faz a leitura da placa, e rádio 
frequência, com a instalação de 
um chip no veículo, que é o que 
já está previsto desde 2006 com a 
regulamentação do Sistema Na-
cional de Identificação Automáti-
ca de Veículos (Siniav), segundo o 
Portal do Trânsito. A ideia é tornar 
o trânsito mais fluido e as viagens 
mais rápidas.

SETOR 

Sistema free flow, já implantado em vários outros países, prevê cobrança por trecho 
percorrido, sem que os motoristas tenham de passar por um espaço específico

BRASIL DEVE DEIXAR DE TER 
PRAÇAS DE PEDÁGIO

JUN 2021
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32%
OFF
32%
OFFOFFOFFOFFOFF
NAS TARIFAS
DE HOSPEDAGEM

Aproveite essa oportunidade e faça sua reserva
no Hotel Marbor com 32% de desconto.

*consulte condições e regulamento

www.hotelmarbor.com.br
11 4735-7300

@hotelmarbor
R. Juvenal Granado Nale, 35 - Mogi das Cruzes - SP


