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Grupo Marbor celebra 33 anos
A evolução da empresa que vem passando por uma transformação
estratégica sem perder a essência do relacionamento de con�ança
com os públicos interno e externo

ANIVERSÁRIO

P6 E P7

Po
d

e 
se

r 
ab

er
to

 p
el

a 
EC

T

AnosAnos



PUJANÇA E 
PERENIDADE

MINHA CASA

EDITORIAL

O Marbor em Notícias é um informativo do Grupo Marbor | Outubro de 2021 
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

11 4735-7300
HOTEL MARBOR

11 4727-1359
ALEGRATTO EVENTOS 

 

11 4727-5777
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E
FROTAS CORPORATIVAS

2

Há 33 anos, iniciamos a 
história do Grupo Marbor. Como 
qualquer empresário brasileiro, 
já enfrentei muitas dificuldades, 
mas nenhuma delas sobressaiu 

à vontade de fazer o negócio dar certo, crescer, ganhar 
novos rumos e obter resultados. Foi com muito empenho 
e pesados investimentos que conseguimos alcançar 
quase todos os objetivos, procurando oferecer sempre o 
melhor para nossos clientes. E não teríamos conseguido 
isso sem o apoio de muitas pessoas, entre diretores, 
colaboradores, parceiros e clientes. Ninguém faz nada 
sozinho e não fugimos a esta regra.

É motivo de orgulho ver a empresa que construímos 
do zero sendo comandada com maestria pelos meus 
três filhos e saber que muitos dos clientes que foram 
conquistados três décadas atrás ainda estão conosco. 
Continuam fazendo o trabalho de maneira séria, íntegra e 
consistente, que segue novos caminhos, mas sem perder 
as raízes e os ensinamentos que fiz questão de passar.

Há mais de 30 anos, me 
dedico a esta “instituição”. Para 
mim, minha casa! São muitas 
experiências acumuladas. O maior 
desafio sempre foi manter em 
equilíbrio a harmonia entre os 

interesses dos clientes e os nossos. Ouvimos, por vezes, 
críticas, mas os elogios sempre superaram todas elas. 
Temos clientes de longuíssima data! São eles a prova viva 
da seriedade do nosso trabalho.

As adversidades não nos assustam! Desenvolvemos a 
capacidade de “tirar de letra” e superar os momentos mais 
difíceis. Empresariar neste País é para os fortes! Contamos 
com pessoas e parceiros-chaves nessa trajetória. Pessoas 
que levantam todo dia e se juntam a nós acreditando no 
nosso plano. Parceiros que nos apoiam e sempre estão 
prontos a nos dar suporte.

Vimos muito acontecer, mas não sentimos o tempo 
passar, portanto, todos os anos, de cada um desses 33, 
foram incríveis!

E continuaremos a escrever a história dessa empresa, com 
dedicação, buscando o melhor para todos que nos circundam.

Marcos Borenstein,
fundador e presidente do Grupo Marbor

Tatiana Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

OS MESMOS 
VALORES

NOVOS 
PROJETOS

Quando a nossa marca 
foi criada, há 33 anos, nossos 
objetivos, metas e visão sobre 

os negócios eram outros. Muita coisa mudou neste 
tempo, mas sempre fizemos questão de perpetuar os 
nossos valores (respeito, responsabilidade, coragem, 
comprometimento e ética), os mesmos que nos nortearam 
lá no início ainda são os que aplicamos todos os dias e 
que repassamos a toda a nossa equipe.

Nenhuma empresa fica no mercado tanto tempo sem 
valores claros, fortes e bem-consolidados e, para nós, não 
é nenhum grande esforço segui-los. Pelo contrário! Está 
na nossa essência, é parte de quem somos.

Independentemente do tempo de estrada, sempre 
estaremos neste caminho, porque nossos valores são 
inabaláveis e nós nos orgulhamos disso.

Toda história precisa de novos 
começos. Todo começo exige 
dedicação, persistência e foco. 

A história do Grupo Marbor é feita de muitos começos. 
Nunca paramos. Nunca nos acomodamos. Nossa busca 
por excelência é diária, contínua e vai mudando conforme 
cada momento pede.

Mais do que o nosso crescimento, que felizmente 
é notável, nós queremos a prosperidade de todos, de 
clientes a colaboradores. De fornecedores a parceiros. O 
sucesso deles também é o nosso.

Sem o apoio de todos, não teríamos chegado até aqui 
nem teríamos o suporte necessário para seguir em frente. 
Temos planos ousados, projetos maciços e motivação 
para realizar cada um deles. Nosso sentimento nesta 
data tão importante, em que comemoramos 33 anos, é de 
gratidão, por tudo o que vivemos até aqui e o que ainda 
vamos viver. 

Larissa Borenstein,
diretora do Grupo Marbor

Helio Borenstein II,
diretor do Grupo Marbor
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NOSSA GENTE - FERNANDO BOMFIM

que já era uma de suas especialidades 
desde 2004.

Hoje, ele faz parte da equipe de 
Comunicação e Marketing do Grupo 
Marbor e mantém os trabalhos com 
fotografia e turismo. Ele, inclusive, co-
leciona prêmios como fotógrafo. “Fui 
vencedor do Mogi Revela nos anos de 
2017 e 2018, fui considerado fotógrafo 
do ano de 2015 pelo Instituto Negro 
Sim, venci um grande concurso de 
fotografia no Vale do Paraíba, onde os 
vencedores anteriores são referência 
nacional no mundo da fotografia ou-
tdoor, participei de um concurso in-
ternacional e fui considerado um dos 
2000 melhores na categoria fotografia 
outdoor e fiquei entre os 100 melho-
res na categoria nacional”.

Nando também já teve duas fo-
tos publicadas pela National Geo-
graphic, uma delas das Cataratas do 
Iguaçu, que o próprio parque utilizou 
por muito tempo como propaganda. 

Quem quiser conhecer um pouco do 
trabalho dele, pode segui-lo nas redes 
sociais: @nando_bomfim_fotografo e 
@phocoecoturismo.

Unindo dois amores de infância, a fotografia e a natureza, ele venceu prêmios,
conquistou sonhos e hoje trabalha com o que realmente o motiva

OLHAR SENSÍVEL E 
ESPÍRITO AVENTUREIRO

O olhar apurado e sensível e o es-
pírito aventureiro levaram Fernando 
Bomfim para dois caminhos que, num 
primeiro momento, podem parecer 
distintos, mas que estão diretamente 
ligados: a natureza e a fotografia.

Apaixonado por fotos e pelas be-
lezas naturais desde a infância, ele 
sempre sonhou em trabalhar nestes 
dois setores. Com esforço, estudo e 
determinação, ele conseguiu realizar 
esse sonho e, de bônus, se apaixonou 
por uma terceira área, a de marketing, 
que fez com que ele tivesse expertise 
para alavancar as outras duas ante-
riores. Nascido em Suzano, casado e 
pai de um filho, ele cresceu sendo o 
fotógrafo dos churrascos de família. 
“Eu tinha uma máquina fotográfica 
Olympus, que guardo até hoje”, conta 
Nando, como é chamado por familia-
res e amigos. 

Ele também não perdia um só pro-
grama Esporte Espetacular, da Rede 
Globo, por causa de um quadro que 
mostrava o recordista brasileiro de 
saltos de paraquedas Luiz Henrique 
Tapajós Antunes dos Santos, o Sabiá, 
praticando vários esportes radicais. 
“Ficava me imaginando vivendo dis-
so. Naquela época, eu achava que era 
algo só para gente rica, mas hoje vejo 
que não, basta ter força de vontade e 
correr atrás do seu sonho que ele se 
realiza”.

Nando sempre investiu nos estu-
dos, se formou em Elétrica pelo Senai, 
Informática Industrial pela Etec Presi-
dente Vargas, Fotografia pelo Instituto 
Internacional de Fotografia, Design 
Gráfico pela FMU e Turismo (condu-
tor de esporte de eventura e guia de 
turismo) pelo Senac. Ele montou um 
estúdio fotográfico, passou a fazer fo-
tos de eventos, abriu uma empresa de 
ecoturismo (Phoco Ecoturismo) e ain-
da voltou para a área de Marketing, 
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DESAPEGAÇÃO

Desdobramento do Projeto 
Geração, o Desapegação é uma 
ação interna do Grupo Marbor que 
tem como objetivo incentivar o 
consumo consciente e o reapro-
veitamento de roupas, sapatos, 
objetos, eletrodomésticos e outros 
itens que são colocados num site 
criado especialmente para este 
fim. Os colaboradores podem 
comprar, vender, trocar ou doar o 
que não lhes serve mais, mas que 
pode ser útil para outras pessoas. 

GRUPO MARBOR 
NO YOUTUBE

O Grupo Marbor agora está no You-
tube! No canal, é possível ver vídeos 
sobre as novidades da empresa, sa-
ber um pouco sobre a sua história e 
acessar as suas páginas oficiais por 
meio de links. Além do Youtube, o 
Grupo Marbor também está presen-
te no Instagram (@grupo_marbor), 
no Facebook (@grupomarbor) e no 
LinkedIn (@grupo-marbor-oficial).

PROJETO GERAÇÃO

O Projeto Geração 2021 já ultrapassou as metas de 
arrecadação. Já conseguimos reverter as mais de 4 to-
neladas de materiais recicláveis em quase R$ 6.000,00. 
A maior parte deste valor será doada a entidades 
assistenciais de Mogi das Cruzes e o restante será divi-
dido entre os participantes da ação. Além do trabalho 
voluntário dos colaboradores, o Grupo Marbor conta 
com a parceria de algumas empresas, que encaminham 
recicláveis para o projeto. Interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (11) 4727.5777.

PAIS VISITAM 
VILA HELIO

Na semana do Dia dos Pais, o Grupo Marbor 
promoveu um café da tarde especial para os 
pais dos colaboradores. O encontro foi no 
parklet do Hotel Marbor, na Vila Helio, um 
espaço aberto, e seguiu todos os protocolos 
de segurança sanitária. Depois do café, os 
pais foram com os filhos a uma vista guiada 
no Memorial Helio Borenstein, que conta a 
história da Vila e do Grupo Marbor.

CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA

O Hotel Marbor participou de uma reunião para a criação do Alto Tietê Convention & Visi-
tors Bureau, uma associação de empresários do trade turístico, com orientação do Sebrae 
e da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado de São Paulo. O Hotel Marbor 
fica na Vila Helio, região com potencial turístico e tem recebido mogianos e visitantes 
interessados em conhecer um pouco mais de um dos bairros que fazem parte da história 
de Mogi das Cruzes. O espaço conta com o Memorial Helio Borenstein, que traz fotos e 
informações sobre esta trajetória desde a fundação da Vila, em 1951.

CAMPANHA ARRECADA 
ALIMENTOS

O Inverno Solidário, campanha do 
Grupo Marbor para arrecadação de 
alimentos para famílias carentes de 
Mogi das Cruzes, arrecadou entre os 
meses de julho e agosto quase 300 
quilos de alimentos não-perecíveis, 
que foram doados a quem precisa 
por meio do Fundo Social de Solida-
riedade da cidade.

PaisDIA DOS



O Hotel Marbor, na Vila He-
lio, Centro de Mogi das Cruzes, 
é o único da região a oferecer 
apartamentos quíntuplos. Uma 
opção prática e econômica para 
quem pretende se hospedar em 
família ou em grupos de amigos 
ou colegas de trabalho. 

Um dos diferenciais do em-
preendimento sempre foi a 
customização, por isso, são oito 
opções de acomodações, todas 
pensando nas diferentes neces-
sidades dos clientes. Todos os 
quartos, independentemente do 
formato e do tamanho, contam 
com TV a cabo, wi-fi, frigobar, 
ar-condicionado, secador de ca-
belo e camas e móveis focados 
no conforto e na funcionalidade.

O Hotel Marbor também 
conta com estacionamento com 
manobrista (terceirizado), bar 
(que pode ser locado para even-
tos), auditório com toda a infra-
estrutura necessária para apre-
sentações, palestras e reuniões, 
restaurante, lavanderia, sauna e 
business center. 

Os hóspedes também podem 
contratar os serviços ofereci-
dos pela Alegratto Eventos, que 
fica quase em frente ao Hotel, 
na Vila Helio, um espaço char-
moso, com diversos serviços, 
restaurantes, café, confeitaria, 
pizzaria, confeitaria e muitos 
outros, além do Memorial Helio 
Borenstein, um ponto turístico 
que conta a história da Vila, de 
Mogi e do Grupo Marbor.

HOTELARIA

Quartos espaçosos são 
ótima opção para quem 
quer se hospedar em 
família ou entre amigos 
com conforto e economia

HOTEL MARBOR É O ÚNICO DA REGIÃO 
COM APARTAMENTO QUÍNTUPLO

OUT 2021

REFORMA

Recentemente, o Hotel Marbor passou por uma reforma que modernizou 
estrutura, mobiliário e decoração e agora também tem um parklet, onde é 
possível trabalhar, fazer reuniões e refeições.
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GRUPO MARBOR COMEMORA 33 ANOS 
COM NOVOS INVESTIMENTOS

O Grupo Marbor comemora 33 
anos no dia 17 de outubro, data 
também do lançamento da fase 9 
da revitalização da Vila Helio, re-
gião histórica no Centro de Mogi 
das Cruzes, que vem passando 
por uma grande transformação 
desde 2018.

A nova etapa dos trabalhos, 
exclusivamente patrocinados pelo 
Grupo Marbor, contemplará a cons-
trução de um novo prédio comer-
cial de dois pavimentos e 14 salas 
para locação de empresas dos mais 
variados setores.

Batizado de “Valentina”, em ho-
menagem a Valentina Mello Freire 
Borenstein, mãe de Marcos Borens-
tein, fundador do Grupo Marbor , o 
edifício ficará próximo aos outros 
dois que já compõem a Vila e que 

têm seis andares cada um, com 
conjuntos comerciais ocupados 
por companhias como escolas, es-
critórios de advocacia e de contabi-
lidade, dentistas, clínicas de estéti-
ca e muitas outras.

“Desde que a Vila foi revitali-
zada, a procura de empresas pelo 
nosso espaço cresceu muito. A 
construção desse novo prédio é 
uma resposta ao aumento da de-
manda e uma forma de expandir 
e valorizar ainda mais a Vila, que 
tem atraído cada vez mais público 
e eventos, já que se tornou um polo 
de gastronomia e serviços, além de 
ponto turístico”, conta Tatiana Bo-
renstein, diretora-administrativa 
do Grupo Marbor.

As obras do novo prédio devem 
durar cerca de dez meses e seguir 

o mesmo estilo arquitetônico do 
restante da Vila, com inspiração no 
estilo toscano. “O projeto une o es-
tilo rústico toscano ao conforto e à 
tecnologia atual, se destacando de 
todos os outros imóveis da Aveni-
da Voluntário Fernando Pinheiro 
Franco”, explica Vinicius Menezes, 
gestor do Departamento de Enge-
nharia do Grupo Marbor.

MEMORIAL HELIO BORENSTEIN

O novo edifício ficará no fim da 
Travessa 21 de Maio, onde fica o 
Memorial Helio Borenstein, cons-
truído para contar um pouco da 
história do fundador da Vila Helio, 
de nome homônimo, da própria 
Vila e do Grupo Marbor. O espaço 
é aberto para visitação do público.

Empresa inicia neste mês a fase 9 de revitalização da Vila Helio, além de fomentos 
estratégicos em outros segmentos
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Sempre com foco no relacionamen-
to com o cliente, o Grupo Marbor conse-
guiu, nestes 33 anos, manter seus prin-
cípios e valores mesmo com as grandes 
mudanças pelas quais passou. Quando 
começou, a empresa era especializada 
em administração de imóveis. Depois, 
foi crescendo conforme as mudanças 
do mercado e o crescimento natural da 
companhia, obtido principalmente por 
causa da qualidade diferenciada dos 
serviços e da relação de credibilidade e 
confiança com o seu público.

Com a chegada de outros setores, 
como hotelaria, eventos e terceiriza-
ção de frotas, além de imóveis, que 
foi se expandindo ao longo do tempo, 
o Grupo Marbor ficou mais robusto e 
passou a atuar em todas as regiões 
do País. Em 2013, começou a maior 
transformação, com a modernização 
de todas as atividades e um reposicio-
namento estratégico.

Com as atuais nomenclaturas (Mar-
bor Frotas Corporativas, Marbor Negó-
cios Imobiliários e Hotel Marbor), um 
processo de reformulação teve início 
sob o comando dos três diretores: Ta-
tiana Borenstein, Helio Borenstein II e 
Larissa Borenstein, os três filhos do fun-
dador e presidente, Marcos Borenstein.

“Nosso objetivo sempre foi dar 
continuidade ao legado do nosso pai, 
mas modernizando todas as frentes 
da empresa para atender às novas ne-
cessidades do mercado”, conta Helio 
Borenstein II.

Com um vigoroso investimento 

NEGÓCIOS SE CONSOLIDAM

EM TRÊS SEGMENTOS
Todos os braços da empresa cresceram e se reposicionaram no mercado ao longo de 
33 anos; hoje, Grupo celebra consolidação de suas marcas em três diferentes áreas

em profissionalização, as áreas física e 
operacional vêm sendo renovadas e as 
empresas do Grupo ampliaram seus le-
ques de produtos e serviços. A Marbor 
Negócios Imobiliários agora administra 
imóveis totalmente revitalizados na Vila 
Helio, que se tornou uma referência em 
gastronomia e serviços da região, um 
verdadeiro shopping a céu aberto com 
uma grande variedade de empresas e 
geração de postos de trabalho; o Hotel 
Marbor passou por uma reforma e, além 
de mais moderno, conta com o apoio da 
Alegratto Eventos (também do Grupo 
Marbor) para a realização de encontros 
sociais e corporativos; já a Marbor Fro-
tas Corporativas passou de locação de 
veículos leves para terceirização de fro-
tas de carros, caminhões e empilhadei-

ras, tudo com customização de serviços 
e atendimento individualizado.

Para Larissa, o mais importante 
no processo de evolução do Grupo 
Marbor foi preservar o atendimen-
to próximo e realmente persona-
lizado, marcas fortes da empresa 
desde a sua fundação. “O nosso 
cliente é o nosso maior patrimônio 
e independentemente do tamanho 
que tenhamos, nosso foco sempre 
estará nele”.

Tatiana revela que o crescimento foi 
muito planejado e conquistado de for-
ma estruturada. “Nós nos preparamos 
para isso e, mesmo diante de uma grave 
crise econômica causada pela pande-
mia de Covid-19, conseguimos manter 
e colocar em prática todos os projetos”.



IMÓVEIS

QUEM ESTÁ NA VILA HELIO

Empresa Setor Contato
Açaí Bertioga Alimentação @acaibertiogamogi

Andréia Miki Yoshimoto Terapeuta Morfoanalista (11) 97602.6471

Antonio Carlos Tecnologia 

Bem me quero Studio Salão de Cabeleireiro e Esmalteria @eunobemmequero (Instagram)

Benefício Certo Administradora de benefícios beneficiocerto.com.br

Box Mineiro Restaurante @boxmineiromogidascruzes (Instagram)

Br – Bolsa de Revisões Assessoria e Consultoria Seguros (11) 2312.2458

CX Cosméticos Eirelli Cosméticos 

Desk Manager Software Tecnologia @deskmanager

Dilea Nogueira Estética Avançada Estética @Dilea-Nogueira-Estetica-Avançada (Facebook)

Doctor Quality Consultoria  Consultoria para Indústria Farmacêutica drquality.com.br

Dra. Mery Gladys Bispo Figueroa  Cirurgiã Dentista @dra.merygladys (Facebook)

Espaço Márcia Podóloga Podologia @marciapodologa

Gabriel Venancio Estúdio de tatuagem e piercing @venancioink_

Gaia Serviços Ambientais Paisagismo @gaia_serv (Instagram)

Goldlog Brazil Logística Internacional goldlogbrazil.com.br

Grano Santo Café e Tortaria @grano_santo (Instagram)

Guimarães Advocacia Advocacia advjguimararmes@gmail.com

H Performance Tecnologia Tecnologia 

Hannah Artes e Aromas  Artes e Aromas @hannahartesearomas (Facebook)

Hansports Consultoria em Esportes hansports.com.br

Hora do Rango - Massas e Grelhados Restaurante e Pizzaria @horadorangomogi (Instagram)

Hubify Marketing Marketing digital hubify.com.br

Infoshare Informática Consultoria em Informática infoshare.com.br

Jean Presley Nogueira Imobiliária e Advocacia consultimoveis.com.br

Jumps Desenvolvimento de sites e software acarlos.os@hotmail.com

Lachonete Luana Alimentação 

Lopes Pedroso Advogados Escritório de Advocacia @lopesemingatos (Facebook)

Mr. Jordan Burger & Beer Hamburgueria @mrjordanburger (Instagram)

New Angle Consultoria de gestão empresarial vagner@newangle.consulting

Nina Estacionamento Estacionamento @Nina-Estacionamento (Facebook)

Ninetails Pub Bar @ninetails_pub (Instagram)

Nova Tech Solar Energia Solar Fotovoltaica claytontoolsdc@gmail.com

Núcleo de Gestão do Polo Digital Tecnologia @somosatv

Podologia Analuisa Podologia e Depilação @paginapodologiasaudedospes (Facebook)

Puk Durú - Tatuadora Artística Estúdio de Tatuagem @pukduru_tattoo (Instagram)

Rádio Cruz de Malta Rádio (11) 4729.6612

Revitalizzê Enfermagem isabelluizadefariacid@gmail.com

Seicom Engenharia e Higiene Ocupacional Segurança do Trabalho - Laudos e Avaliações seicomconsultoria.com.br

Seminário E. Shalom  Contabilidade (11) 4724.8341

Shake Gourmet - EVS Vila Helio Espaço Vida Saudável e Designer Sobrancelhas evsvilahelio_ (Instagram)

Translecchi Logística Transportadora  translecchi.com

Viviane Braga Podologia Podologia vivianebraga.com.br

Waffles & Cakes Confeitaria @wafflesecakes

WBL Gráfica e Editora Gráfica wblgrafica.com.br

XC Regularizações Eireli Regularização  de documentos imobiliários @XC-Regularizações (Facebook)
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EVENTOS

Alegratto registrou alta de reservas para o fim de ano; confraternizações e 
apresentações de trabalho estão entre os temas mais procurados

DEPOIS DE UM ANO E MEIO, 
EMPRESAS RETOMAM ENCONTROS 
CORPORATIVOS

O avanço da vacinação e a flexi-
bilização das regras de segurança sa-
nitária têm feito as empresas retoma-
rem hábitos pré-pandemia, como o 
trabalho presencial e os eventos.

Os encontros fora do ambiente de 
trabalho, comprovadamente, segun-
do especialistas, promovem sensação 
de valorização, além de mais engaja-
mento. “Temos estrutura para receber 
tanto eventos sociais quanto corpora-
tivos, mas, principalmente no fim do 

ano, quando as empresas apresentam 
resultados e planos para o ano seguin-
te, além de fazerem comemorações 
com suas equipes que marcam o iní-
cio do recesso, o nosso maior público 
é o corporativo. A nossa localização, 
infraestrutura e flexibilidade de for-
matos de disposição de mesas, cadei-
ras, sofás e outros móveis são grandes 
atrativos”, conta Arthur Medeiros, da 
Concierge Hotelaria, que administra 
o Hotel Marbor e a Alegratto Eventos.

A Alegratto fica na Vila Helio, no 
Centro de Mogi das Cruzes, perto do 
Hotel Marbor, de terminais rodoviário 
e ferroviário e todo tipo de serviço. A 
Vila também conta com grande va-
riedade de restaurantes, café, confei-
taria e o Memorial Helio Borenstein, 
ponto turístico que conta um pouco 
da história da Vila, de Mogi e do Gru-
po Marbor. Mais informações sobre 
a Alegratto: @alegrattoeventos | 11                
9 8838-9257 | 11 4727-1359.
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VILA HELIO

Passeio foi promovido em comemoração ao aniversário da cidade e teve como ponto de 
partida e chegada a Vila Helio

GRUPO MARBOR REALIZA 1º CIRCUITO 
TURÍSTICO E HISTÓRICO DE MOGI

Mais de 70 pessoas participaram 
do 1º Circuito Turístico e Histórico do 
Centro de Mogi, um passeio promovi-
do pelo Grupo Marbor em homena-
gem aos 461 anos de Mogi das Cruzes, 
comemorados em 1º de setembro.

O walking tour (passeio a pé, em 
tradução livre) foi gratuito e aberto ao 
público e, para garantir a organização 
e a segurança de todos, foi estabeleci-
do um limite de participantes, todos 
de máscara e orientados a levar seu 
próprio álcool em gel, garrafa de água, 
lanche e outros itens importantes 
para uma caminhada deste tipo.

O passeio, que contou com a pre-
sença da equipe da Secretaria Munici-
pal de Cultura e da Coordenadoria de 
Turismo e com a parceria de alunos de 
Turismo do Senac, foi guiado e durou 
cerca de três horas (entre 9h e 12h), 
com paradas em marcos importantes, 
como o Memorial Helio Borenstein, 
que tem fotos e informações sobre a 
fundação da Vila e o seu crescimen-

to), Mercado Municipal, Igreja Matriz, 
Obelisco, Museu dos Expedicionários, 
Teatro Vasques, Igreja do Carmo, Mu-
seu Guiomar Pinheiro Franco e Casa-
rão do Carmo.

“Para nós, foi um grande orgulho 
apresentar a nossa cidade, propor-
cionando aos mogianos e turistas 
a oportunidade de conhecerem um 
pouco mais da história de Mogi. Esta 
iniciativa do Grupo Marbor faz parte 
de uma série de ações que estamos 
fazendo para fortalecer o turismo 
na nossa região, já que a Vila Helio 
está entre estas áreas de potencial 
turístico e conta muito da trajetória 
e do desenvolvimento do nosso mu-
nicípio”, diz Fabiola Trovatto, gesto-
ra de Comunicação e Marketing do 
Grupo Marbor.

PRÊMIOS

Os participantes do walking tour 
participaram de sorteios de prêmios 

e vários ganharam vouchers cedidos 
pelos locatários, além do livro “Vila 
Helio, da fundação à Marbor”, lança-
do em maio deste ano e que já está 
em sua segunda impressão. Para os 
interessados, a publicação está dispo-
nível para venda no Memorial Helio 
Borenstein a um valor especial.

Mais informações sobre a Vila 
Helio: (11) 4727.5777 | (11) 98836.7025 
(WhatsApp) | @vilahelio.
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VILA HELIO

Evento teve produtos gastronômicos, artesanais e até 
aulas de zumba e yoga

FESTIVAL VEGANO ATRAI 
MAIS DE 1.600 PESSOAS

OUT 2021

 A Vila Helio, no Centro de Mogi 
das Cruzes, foi escolhida para sediar 
a oitava edição do Festival Vegano, 
um evento que reúne expositores de 
produtos de vários segmentos, todos 
livres de qualquer origem animal. En-
contro foi no dia 12 de setembro.

No espaço, havia estandes de co-
mida vegana, artesanato, ONGs de 
proteção animal, de doação de mu-
das, trabalhos de organizações sociais 
sem fins lucrativos, além de aulas de 
yoga e de zumba e palestras sobre 
empreendedorismo. “O Festival Vega-
no de Mogi tem como principal intuito 
conscientizar as pessoas sobre o ve-
ganismo como estilo de vida em prol 
do respeito aos animais, bem como 
ter uma alimentação mais saudável 
e contribuir para o meio ambiente 
sustentável. Pensando nisso, a orga-
nização do evento também promoveu 
algumas ações em parceria com en-
tidades sociais: A Sementinha (para 

arrecadação de brinquedos); Grupo 
Fera (arrecadação de ração e adoção 
de animais abandonados) e Fundo So-
cial de Solidariedade (arrecadação de 
tampinhas plásticas)”, afirma Paulo 
Monteiro, organizador do evento.

A parte gastronômica foi reali-
zada dentro da Alegratto, espaço de 
eventos da Vila que tem dois andares, 
elevador panorâmico e total acessibi-
lidade. Os demais estandes ficaram 
ao ar livre, no entorno da praça.

Mais informações sobre a Vila 
Helio: (11) 4727.5777 | (11) 98836.7025 
(WhatsApp) | @vilahelio.

PROGRAMAÇÃO

A Vila Helio já tem outros eventos 
programados até o fim do ano, como 
o Outubro Rosa, que será realizado no 
dia 24 de outubro, das 10h às 17h, e o 
Festival Vegano Natalino, que aconte-
cerá no dia 21 de novembro.
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www.marborfrotascorporativas.com.br
     11 4727-5777

      marbor-frotas-corporativas

ENTRE EM CONTATO
COM A GENTE!

SOLUÇÕES
CUSTOMIZADAS

Terceirize sua frota com a
Marbor Frotas Corporativas!

Projetos específicos de acordo com a operação
de cada cliente. O melhor custo-benefício em
terceirização de frotas para a sua empresa.

Carros | Caminhões | Empilhadeiras


