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VILA HELIO

Edifício Valentina,
novo projeto do Grupo Marbor
Empreendimento integra a fase 9 da Revitalização da
Vila Helio. As obras estão prestes a começar
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EDITORIAL

QUE VENHAM
NOVOS DESAFIOS!

QUALIDADE EM
NOSSO TRABALHO
De maneira geral, 2021
manteve
o
desaquecimento
da economia iniciado com o
aparecimento da pandemia, mas
também trouxe muita esperança
em dias melhores para o empresariado a medida em que
a vacinação contra a Covid-19 avançou. Vislumbramos
para 2022 a retomada dos investimentos em quase todos
os setores. O principal desafio para os dirigentes de
qualquer empresa a partir de agora é analisar com muita
atenção os rumos a seguir, contornando juros altos,
inflação e demanda.
O Grupo Marbor se preparou e desenvolveu muitos
projetos neste ano atípico, e isto nos motiva a continuar
nesse ritmo de crescimento de forma planejada, com um
único objetivo: atender bem os nossos clientes e superar
as suas expectativas, imprimindo qualidade em nossos
serviços e produtos. Então, que o próximo ano seja de
muito trabalho, é o que move e nos motiva sempre!

Chegamos ao fim deste ano
com a sensação de que nos saímos
muito bem! Caminhamos à frente,
dentro das nossas possibilidades,
das limitações do mercado e das
enormes dificuldades que toda essa situação de pandemia
impôs. Conseguimos concluir etapas importantes do
planejamento estratégico, mantivemos os negócios saudáveis
e ainda avançamos com o aumento e recuperação dos ativos
e bens. Não teríamos realizado esse trabalho sem o enorme
comprometimento da nossa equipe de gestores, que conduziu
todos os nossos colaboradores com afinco para que cumpríssemos
fases importantes da organização e reorganização de nossas
abas de negócios. Não teríamos conquistado essa condição sem
todos os colaboradores que dia a dia, entendendo o propósito de
cada demanda, executaram com preocupação as tarefas que lhes
foram atribuídas. Portanto, em nome de toda a diretoria, exprimo
aqui meus sinceros agradecimentos a todos que estão nessa
jornada conosco. Finalizaremos esse ano, contentes, porque
embarcaremos em 2022 melhores e mais fortes para os desafios
que, inevitavelmente, enfrentaremos. Muito Obrigada!

Marcos Borenstein,

Tatiana Borenstein,

fundador e presidente do Grupo Marbor

diretora do Grupo Marbor

UNIÃO DE
PESSOAS

ANO DE MUITAS
CONQUISTAS

Este foi um ano de desafios
e muitos projetos realizados
pelo Grupo Marbor. E nada disso
seria possível sem a participação das pessoas que fazem
tudo acontecer: nosso time de colaboradores, sempre
dispostos a ouvir, entender e realizar as tarefas propostas
pelos gestores.
Aqui destaco a importância de manter uma equipe
unida para um objetivo comum. Motivar o colaborador
é construir um ambiente colaborativo, desenvolvendo
nele o sentimento de pertencimento à empresa e essa
experiência pode ser ótima para todos.
O conceito é unir habilidades, talentos e forças para
realizar os processos e as tarefas. E muito nos orgulham
os resultados que estamos colhendo no Grupo Marbor
em nossos projetos, eventos, ações e treinamentos.
Deixo aqui o meu agradecimento especial a todos que de
alguma forma fazem parte do nosso time!

Mesmo em situação de
pandemia, com diversos setores
receosos em investir, o Grupo
Marbor se organizou e vivenciou um ano de muitas
conquistas. A Marbor Frotas Corporativas apresentará
crescimento em todas suas linhas de locação automóveis, caminhões e empilhadeiras - em uma média
de 20% neste ano sobre 2020. A Vila Helio, em 2021,
agregou muitos eventos e projetos, inaugurou o Memorial
Helio Borenstein, ganhou novos estabelecimentos e um
novo prédio começou a ser construído.
Tais feitos nos coloca em uma posição de
amadurecimento de um trabalho que teve início há
33 anos e vem sendo lapidado ano a ano, com muita
responsabilidade, planejamento e respeito por nossos
parceiros comerciais. Atravessamos 2021 cheios de
expectativa para a retomada da economia e estamos
otimistas para que em 2022 possamos expandir ainda
mais os nossos negócios, gerar empregos e contribuir com
ações socialmente eficazes em nossa área de atuação.

Larissa Borenstein,

Helio Borenstein II,

diretora do Grupo Marbor
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NOSSA GENTE – DAIANA SANTOS OLIVEIRA

TALENTO PARA CRIAR
PEÇAS ARTESANAIS
Nas horas vagas, analista de operações do Grupo Marbor gosta de explorar sua criatividade
fazendo peças manuais e compondo variados formatos de artes digitais

Quem conhece de perto a analista
de operações do Grupo Marbor, Daiana Santos Oliveira, de 31 anos, sabe
que habilidade, talento e criatividade
estão presentes em sua rotina. Na verdade, é um hobby que ela desenvolveu
ainda adolescente, quando produzia
capas de agenda e caderno para levar
à escola. É adepta ao movimento DIY,
uma abreviação que significa, em inglês, Do It Yourself, ou faça você mesmo, em português.
“Eu amo fazer peças de artesanato
e desenvolver estampas por meio da
arte digital. É um hobby que cultivo,
pois, além e ser uma atividade que explora o meu lado criativo, tem vários
outros benefícios, funciona como uma
espécie de terapia e desenvolve o meu
lado afetivo, pois a criação de algo feito pelas próprias mãos envolve tempo,
dedicação e muito carinho”, explica
Daiana que, recentemente, se dedicou
a decorar potes de vidro com tecido.
Há 4 anos, a analista formada em
Logística, se casou com Wellington e
conta, orgulhosa, sobre as peças da decoração do casamento que ela mesma
produziu.
“Criei os convites, pintei e enfeitei
as caixas de MDF para as lembrancinhas dos padrinhos. Claro, contei com
a ajuda do meu marido e da família
também. Optei por fazer tudo porque,
além de gostar, contribuir com o meio
ambiente utilizando materiais reciclados e economizar bastante, deixei tudo
de acordo com os nossos gostos, cada
peça do nosso casamento foi preparada com muito amor e afeto, então, tornaram-se únicas”.
Daiana explica que fazer artesanato contribui, inclusive, para o bom
rendimento profissional. “A neurociência explica que a vida pessoal im-

pacta diretamente na produtividade
no trabalho, por isso, é importante
desenvolvermos habilidades para
atividades que geralmente não exer-

citamos em nossa profissão. É uma
maneira de sairmos do automático
e isso é muito saudável em todos os
sentidos”, conta.
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BASTIDORES

OUTUBRO ROSA NA VILA HELIO
O Projeto Laços de Amizade realizou na Vila Helio, no dia 24/10, mais
uma edição do evento Outubro Rosa, que divulgou ações de prevenção
ao câncer de mama e apresentou ao público diversas atrações, como
palestra, aula de Pilates, apresentações de dança e música, Dança
Circular e do Ventre, desfile de modas com pacientes oncológicas,
entre outras. Na oportunidade, o público doou lenços e cabelos para
mulheres que estão em tratamento da doença atendidas pelo projeto.

SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTIVAL VEGANO
MOVIMENTA A VILA HELIO
A Vila Helio foi novamente escolhida para receber o Festival Vegano +
Cultura Natalino, organizado pelo Caqui Parade. O evento aconteceu
ao ar livre, no dia 21 de novembro, repleto de atrações como gastronomia, apresentações culturais, atividades de lazer e iniciativas solidárias. O público que prestigiou o Festival Vegano também conferiu a
culinária especial de Natal e conheceu as linhas de maquiagem e de
produtos de beleza que foram destaques nesta edição.

VILA HELIO CHEGA A 3 MIL
SEGUIDORES
A Vila Helio comemora os 3 mil seguidores
alcançados no Instagram no início do mês
de outubro. O perfil reúne novidades sobre
a gastronomia, os eventos e as empresas
de produtos e serviços presentes na Vila
Helio, o espaço mais charmoso de Mogi
das Cruzes.

GRUPO MARBOR APOIA O SUZANO VÔLEI
O Grupo Marbor está engajado em iniciativas que colaboram com
a sociedade e o meio ambiente e, principalmente, com os projetos
que focam na transformação de pessoas. Tem consciência de que o
esporte é uma das vias mais eficazes para construir um futuro melhor. Por isso, o Grupo Marbor é uma das empresas apoiadoras da
equipe do Suzano Vôlei e parabeniza os jogadores e a equipe técnica
pela vitória que garantiu o acesso do time à Superliga B em 2022.

NATAL NA VILA HELIO
O Grupo Marbor, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura,
realizou o projeto Natal na Vila Helio, em três noites do mês de dezembro, com programação musical especial para a família mogiana:
Coral Canarinhos do Itapety, Big Band da Sinfônica e Orquestra
Sinfônica + Fernando Maque e encerramento da campanha “Natal
de Sorrisos”, do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

SALAS COMERCIAIS
100% ALUGADAS
Após a retomada das atividades comerciais por conta da pandemia, o Grupo
Marbor comemora uma marca importante: as salas comerciais dos edifícios
Loloya e Maria Antonieta têm 100% da
locação preenchida. No momento, há
apenas algumas salas no térreo disponíveis para locação.

COLABORADORA DO HOTEL
MARCA PRESENÇA EM FEIRAS
O Hotel Marbor marcou presença em dois importantes eventos realizados no mês de outubro: a Feira Intersolar South America e a Fespa
Brasil 2021. A colaboradora Pamela Magalhães representou a empresa e conheceu as novidades dos setores de energia solar e impressão
digital, respectivamente. A participação da Pamela nessas feiras foi
com o intuito de prospecção de novos clientes para o Hotel Marbor.

PALESTRA SOBRE O
NOVEMBRO AZUL
A campanha Novembro Azul, realizada pelo Grupo Marbor,
apresentou aos colaboradores, palestra com o médico oncologista Jorge Abissamra Filho, que falou sobre prevenção e
tratamento do câncer de próstata. Esta ação foi realizada
em parceria com o Instituto Oncológico de Mogi das Cruzes.
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DOMINGO NA VILA
RETORNA EM 2022
Após o sucesso dos eventos do Domingo
na Vila neste ano, o Grupo Marbor anuncia que em 2022, se a pandemia permitir,
o projeto retornará com uma agenda
repleta de boas atrações e eventos para
a família mogiana aproveitar e se divertir
na vila mais charmosa da cidade, de
acordo com as normas saúde vigentes.
Aguardem!
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VILA HELIO

GRUPO MARBOR PLANEJA INÍCIO DAS
OBRAS DO EDIFÍCIO VALENTINA
Na fase 9 do Projeto de
Revitalização da Vila Helio,
um prédio comercial com
dois pavimentos e 14 salas
será construído
As obras da fase 9 do Projeto de
Revitalização da Vila Helio estão
prestes a começar. A ampliação e
reforma dos imóveis localizados
na avenida Voluntário Fernando
Pinheiro Franco, do número 398
ao 412, na região central de Mogi
das Cruzes, darão lugar a um novo
prédio comercial, que receberá o
nome de Edifício Valentina, em homenagem à Valentina Mello Freire
Borenstein, a dona Loloya, mãe do
fundador do Grupo Marbor.
O novo empreendimento, lançado em outubro por ocasião da comemoração dos 33 anos do Grupo
Marbor, terá dois pavimentos e 14
salas comerciais para locação de
empresas dos mais variados setores.
A previsão é de que o edifício fique
pronto em agosto de 2022, de acordo com o cronograma das obras.
Os primeiros 30 dias de execução serão dedicados inicialmente
à demolição das alvenarias e desmontagem de portas e vitrôs antigos, que serão revitalizados e reintegrados ao projeto para garantir a
identidade e o conceito que o Grupo
Marbor definiu para os imóveis da
Vila Helio. “Estimamos retirar em
torno de 230 toneladas de entulho”,
explicou Vinicius Menezes Aguiar,
gestor do Departamento de Engenharia e Infraestrutura do Grupo
Marbor.
O Edifício Valentina oferecerá
salas modernas e pensadas para
atender diversos segmentos comerciais e de serviços, com acessibilidade, conforto, segurança e estilo. O
projeto terá o conceito da arquitetu-

ra Toscana, em concordância com a
já consagrada identidade visual impressa na Vila Helio desde o início
da revitalização, em 2018. Todas as
salas serão modulares para os casos
de atividades que requeiram espaços maiores. O investimento total é
do Grupo Marbor, que há três anos
iniciou a revitalização da Vila Helio, valorizando e transformando o
tradicional endereço histórico num
espaço mais agradável, de arquite-

tura diferenciada, seguro e, claro,
de incentivando novos negócios de
diversos segmentos. “Nosso objetivo
é expandir o sucesso da Vila Helio,
trazendo mais oportunidades de
negócios para este centro comercial, que já se destaca na cidade de
Mogi das Cruzes, assim também
fortalecendo os negócios de nossos parceiros e clientes”, explicou
Tatiana Borenstein, diretora do Grupo Marbor.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

PROJETO GERAÇÃO ARRECADA
14,4 TONELADAS DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS
Edição 2021 da ação realizada pelo Grupo Marbor beneficia instituição de Mogi
das Cruzes que cuida de pacientes excepcionais

A edição 2021 do Projeto Geração,
criado pelo Grupo Marbor, arrecadou
14,4 toneladas de materiais recicláveis que seriam descartados no lixo
comum e agora terão o destino correto, gerando emprego, renda e reduzindo a poluição ao meio ambiente. A
ação, que conta com a participação
dos colaboradores, também ajudou
a Associação Social para Educação e
Tratamento dos Excepcionais (ASETE), de Mogi das Cruzes, que recebeu
parte do valor obtido com a venda dos
recicláveis.
Durante os 12 meses de vigência
desta edição do projeto (de 1 de dezembro 2020 a 30 novembro de 2021),
os 37 colaboradores que participaram
arrecadaram embalagens de papel,
papelão, plástico, vidro e metal, totalizando 14,4 toneladas de material
reciclável que foram vendidas. O valor
obtido foi de R$ 7.228,31, destes, R$ 4
mil foram destinados para a instituição ASETE - Associação Social para
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Educação e Tratamento dos Excepcionais e para a compra de leite em
pó e brinquedos que serão doados
para a Campanha Natal de Sorrisos,
do Fundo Social de Solidariedade de
Mogi, para ajudar idosos e crianças
carentes. O restante do valor foi dividido entre os 37 colaboradores participantes do projeto, em forma de
premiação.
Desde que teve início, em 2014, o
Projeto Geração já arrecadou 90,9 toneladas de lixo reciclável. Começou
depois de a diretoria do Grupo Marbor
aprovar a sugestão de um colaborador
de criar uma coleta seletiva interna.
A ação, que inicialmente era só
ambiental, passou a ser também de
responsabilidade social, pois a renda
gerada com a venda dos materiais
virou doação para instituições escolhidas pelos próprios colaboradores
da empresa, que são voluntários no
projeto.
“É um projeto grandioso, que une

os colaboradores em prol de um bem
comum, que é a preservação do meio
ambiente e auxilia instituições do terceiro setor. Em nome da ASETE, agradeço ao Grupo Marbor pela doação,
que será muito bem aproveitada para
os projetos que atendem os nossos
pacientes”, explicou Yonemi Hamaguchi, presidente da ASETE.
“Que ação bonita! O Projeto Geração demonstra a responsabilidade social que o Grupo Marbor tem
com a cidade, com o meio ambiente
e com as pessoas que mais necessitam: transforma lixo em ação social.
Sabemos que uma ação como esta
demanda tempo, investimento e pessoas, que são os colaboradores que
voluntariamente participam. Só tenho a agradecer pela parceria e torcer
para ela perdure por muitos e muitos
anos”, explica Aldrige dos Santos Júnior, gerente da HNT Reciclagem, empresa parceira que recolhe o material
reciclado do projeto.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

EDIÇÃO 2022 INCLUIRÁ
RECICLAGEM DE ÓLEO DE
COZINHA E MEDICAMENTOS
No dia 1º de dezembro, teve início
a edição 2022 do Projeto Geração, com
novidades. Além de materiais recicláveis e pilhas, a partir de agora, terá o
descarte de óleo de cozinha usado e
medicamentos (lixo infectante).
Parte da renda gerada com a venda dos materiais será doada para
entidades assistenciais de Mogi das
Cruzes. A novidade é que a premiação
aos participantes será para o bem e
consumo de todos os colaboradores.
Dados da Sabesp revelam que 1
litro de óleo pode prejudicar até 25
mil de litros de água. Por isso, deve
ser armazenado em um recipiente
com tampa, como uma garrafa PET
ou uma embalagem de vidro, para somente depois ser destinado à coleta
seletiva, tema do qual o Projeto Geração trata.
Restos de medicamentos sem o
destino correto podem causar, por
exemplo, o uso inadvertido por outras pessoas, resultando em reações
adversas graves e intoxicações. Além
disso, o meio ambiente é agredido
com a contaminação da água, do solo

e dos animais.
“Ampliamos a abrangência porque o descarte correto é uma preocupação que precisa ser de todos nós.
Temos aprendido muito com o Projeto Geração, que despertou em nossos
colaboradores essa consciência e responsabilidade com o meio ambiente
e isso é muito bom”, disse Tatiana
Borenstein, diretora do Grupo Marbor.
PILHAS
Paralelamente ao Projeto Geração,
o Grupo Marbor investe em outra iniciativa socioambiental, que incentiva
os colaboradores a descartarem corretamente pilhas e baterias domésticas. Neste ano, a arrecadação atingiu
a marca de 16,8 quilos nos dois pontos de coleta - hotel e sede da Marbor, que foram descartadas de forma
consciente no Ecoponto de Mogi das
Cruzes.
O descarte incorreto, além de
degradar o meio ambiente, apresenta um grande perigo para a saúde
humana.

Desempenho do
Projeto Geração até 2021

2016

2017
2015

2018

2020

2019

2021

14,4
ton
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HOTELARIA

PARCERIA GARANTE TARIFÁRIO
ESPECIAL PARA ATLETAS
Neste mês, os participantes da 4ª Copa CCMC Beach Tennis Tour FPT, realizada no Clube
de Campo de Mogi das Cruzes, foram beneficiados com descontos exclusivos na estadia

Divulgação CCMC

Em sua política institucional, o
Grupo Marbor apoia atividades ligadas
à saúde, eventos esportivos e bem-estar e, no mês de dezembro, realizou
uma ação especial em parceria com o
Clube de Campo de Mogi das Cruzes
(CCMC) e ofereceu tarifários exclusivos nas diárias de hospedagem no Hotel Marbor para os atletas que participaram da 4ª Copa CCMC Beach Tennis
Tour FPT, realizada entre os dias 10 e
12 de dezembro.
O campeonato contou pontos para
o ranking do Beach Tennis Paulista, valendo, inclusive, para os Melhores do
Ano 2021.
“Organizamos esse campeonato
para acolher atletas dos mais variados níveis e idades, para sócios e não
sócios do CCMC. Foi um torneio equili-

8

brado, com a participação massiva de
toda a comunidade do Beach Tennis.
Toda e qualquer ação que incentive
a participação dos atletas, como o tarifário exclusivo oferecido pelo Hotel
Marbor, por exemplo, só engrandece o
esporte em nossa cidade”, comenta o
gerente de Esportes do CCMC, Murilo
Rafael de Oliveira Pinto.
O apoio do Hotel Marbor ao esporte vai além da tarifa exclusiva somente para atletas do beach tennis.
Frequentemente, equipes de basquete
que disputam torneios na região se
hospedam no local.
O mesmo ocorre com times de
futebol e grupos de ciclistas que escolhem o Hotel Marbor para se preparar
e descansar para as disputas, aproveitando tarifário especial. Em outubro,

por exemplo, o time de basquete Sesi
Franca se hospedou no local.
Os jogadores desfrutaram a comodidade e o conforto oferecidos pelo
Hotel Marbor e, muito simpáticos, posaram para fotos com a equipe da recepção.
ESTRUTURA
O Hotel Marbor garante a melhor
hospitalidade, um delicioso café da manhã aos seus hóspedes, além de amplo
estacionamento terceirizado, academia, sauna e localização privilegiada,
quartos confortáveis com ar-condicionado, frigobar, TV a cabo e wi-fi. Além
disso, possui bar e espaço para eventos
corporativos, como reuniões, treinamentos, entre outros.
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EVENTOS

ALEGRATTO SEDIA LANÇAMENTO
DE PROGRAMA TURÍSTICO
Espaço recebeu autoridades e participantes do Mogi por Dentro no início de dezembro

Após um período de pausa por
conta da pandemia e com a retomada das atividades liberadas pelas
autoridades de saúde, com grande
parte da população vacinada contra
a Covid-19, a agenda de eventos da
Alegratto foi aberta no dia 1º de dezembro para o lançamento do projeto Mogi por Dentro, patrocinado pelo
Grupo Marbor, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes.
Na oportunidade, também foi realizado o Fórum Municipal de Turismo.
“Detalhamos oficialmente o projeto às
autoridades, às pessoas que apresentaram as suas propostas e ao público
em geral. Falamos sobre todas as etapas de realização das ações turísticas
e estabeleceremos um diálogo com
os participantes, ouvindo sugestões
e opiniões”, explica Debora de Sou-

za Mello, turismóloga formada pela
USP, idealizadora do Mogi por Dentro.
Durante o evento, também foram revelados alguns parceiros do projeto e
foram debatidas algumas possibilidades de temas relacionados à oferta turística para diferentes públicos, como
inclusão social, por exemplo.
A próxima etapa prevê oficinas
de integração com o objetivo de conversar sobre os diferentes tipos de
público que farão parte do projeto.
“Serão oportunidades para as pessoas se conhecerem e se apresentarem.
Então, juntos, definiremos 10 roteiros
turísticos diferentes para, em seguida,
colocá-los em prática”, conta Debora.
Neste projeto, está a Vila Helio,
administrada pelo Grupo Marbor, que
desde 2018 passa por revitalização, e
será inserida em vários roteiros a par-

tir de 2022.
“O Grupo Marbor escolheu o Mogi
por Dentro para continuar fomentando o desenvolvimento turístico e hospitaleiro de Mogi das Cruzes por meio
da Vila Helio, uma ótima oportunidade de articulação e mais uma maneira de gerar valor para a cidade, por
ser uma região histórica e totalmente
revitalizada. É a primeira vez que o
Grupo decide participar de um projeto fomentado pela Lei de Incentivo
à Cultura, e foi uma grata descoberta
saber que tudo é tratado de maneira séria e transparente. Escolhemos
esse projeto porque faz sentido para
algumas de nossas abas de negócios,
hotel e vila, mas principalmente para
o fomento do turismo à nossa cidade”,
ressalta Tatiana Borenstein, diretora
do Grupo Marbor.
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

MARBOR REGISTRA CRESCIMENTO NA LOCAÇÃO

DE VEÍCULOS E EMPILHADEIRAS
Empresa projeta avanço médio de 20% da terceirização de frotas, apesar da crise de
falta de peças e veículos novos no mercado

O Grupo Marbor deve registrar um
avanço de dois dígitos percentuais em
2021 no segmento de terceirização de
frotas, mesmo com a crise que atinge
o setor automobilístico, com a falta de
peças e de veículos novos. Apesar do
momento desafiador, as perspectivas
para o próximo ano são boas.
“A Marbor apresentará crescimento em todas suas linhas de locação - automóveis, caminhões e
empilhadeiras – em uma média de
20% neste ano, sobre 2020. Um volume que poderia ser ainda maior, mas
que consideramos muito satisfatório,
quando pesamos as adversidades no
mercado automobilístico”, afirma
Renato Vaz, diretor da Marbor Frotas
Corporativas.
A linha em que a empresa vem
apresentando melhores resultados
é a de locação de empilhadeiras. “Há
novos contratos e mais alguns em negociação. Este será o nosso segmento
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com maior crescimento, de aproximadamente 30%”, relata Vaz.
Na locação de automóveis, segundo o executivo, a maior procura continua sendo por veículos de entrada
(modelos 1.0 e 1.4) e, entre os caminhões, a linha de VUC (veículo urbano
de carga) tem sido a mais solicitada.
Para Renato Vaz, a crise no mercado de veículos novos ainda deve perdurar até 2022, porém, a terceirização
de frotas continuará crescendo, mesmo que de forma mais contida. “No
curto prazo, o desafio que a indústria
automobilística está enfrentando,
com a falta de componentes, vai refletir diretamente nas locadoras, seja
de automóveis ou caminhões. Todas
enfrentarão uma pressão nos preços
e uma redução na taxa de crescimento, necessitando de criatividade e foco
para ultrapassar essa fase”, avalia.
Apesar do momento desafiador,
o diretor da Marbor traça boas pers-

pectivas para o próximo ano. “O setor
de locação continuará forte em seus
fundamentos. Estamos aprendendo
a lidar com este novo cenário de menor oferta de produtos (automóveis e
caminhões) e deveremos definir um
caminho que nos permita, em 2022,
sustentar a empresa, ao mesmo tempo que nos garanta fôlego para uma
retomada mais forte nos negócios”,
conclui.

DEZ 2021

ENTREVISTA - DEBORA DE SOUZA MELLO

OLHAR VOLTADO AO
DESENVOLVIMENTO
DO TURISMO
Projeto Mogi por Dentro, de autoria da agência Quintal de Vó
e patrocinado pelo Grupo Marbor, vai valorizar patrimônios
históricos, paisagens naturais e produtos locais
O Grupo Marbor acaba de dar um
passo importante na história do turismo de Mogi das Cruzes ao patrocinar,
por meio da Lei e Incentivo à Cultura
(LIC), o projeto Mogi por Dentro, criado pela agência de turismo Quintal de
Vó e capitaneado por Debora de Souza
Mello, formada em Lazer e Turismo
pela Universidade de São Paulo (USP).
O objetivo é criar roteiros, passeios e
caminhos para o turismo local, valorizando patrimônios históricos, paisagens naturais e produtos locais, deixando-os em evidência para o turista
que vem de outras cidades e também
para os mogianos. O lançamento do
Mogi por Dentro ocorreu no dia 1° de
dezembro, no Alegratto Eventos.
Neste projeto, está a Vila Helio,
administrada pelo Grupo Marbor, que
desde 2018 passa por revitalização e
será inserida em diferentes roteiros
turísticos que englobam cultura, lazer
e gastronomia. A seguir, a idealizadora
do Mogi por Dentro, turismóloga, guia
e membro do Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), fala um pouco sobre os próximos passos e ações.

Marbor em Notícias: Qual é o
principal objetivo do projeto Mogi
por Dentro?
Debora de Souza Mello: Queremos desenvolver uma rede entre os
empreendedores de serviços como
um todo para que possamos articular
uma ação turística, com roteiros e passeios destinados aos turistas de outras
cidades e aos moradores de Mogi das
Cruzes. Essa rede é bem ampla, pode
ser formada por agências de turismo,
guias, hotéis, propriedades rurais, restaurantes, artistas locais, artesãos,
prestadores de serviços do setor audiovisual, de transportes, enfim, profissionais que, alguma maneira, possam
contribuir com experiências turísticas.
Esta rede, mais o poder público, neste
caso, a Prefeitura, e o Grupo Marbor,
representando o setor privado como
patrocinador, vai conversar sobre
ações e roteiros turísticos para Mogi
das Cruzes.
MN: E como será feito esse trabalho?
Debora: Nosso tema principal
é o turismo, é claro, e neste tema, vamos trabalhar
a hospitalidade, o atendimento, ou seja, como os
empreendedores envolvidos
no projeto vão receber os
visitantes, e também vamos
aprofundar o nosso olhar na
valorização local: dos negócios, da história, cultura,
patrimônio material, imaterial e paisagístico. Então,
o Mogi por Dentro vai reco-

nhecer a essência que tem em Mogi,
as diversas riquezas, vai olhar para
dentro por meio de vários e diferenciados olhares da rede que estamos
formando. Então, é essa integração
entre os participantes de diversos setores, a colaboração deles, é que vai
gerar os roteiros turísticos.
MN: Como você avalia a importância de uma empresa como o
Grupo Marbor patrocinar o Mogi por
Dentro?
Debora: Um projeto como este
não se desenvolve sem incentivo financeiro e este patrocínio mostra a
responsabilidade e o comprometimento que o Grupo Marbor tem com
a cidade, com os projetos culturais
e o desenvolvimento do turismo. A
empresa investiu na revitalização da
Vila Helio e deu a ela todo potencial
para ser um dos roteiros turísticos e
será inserida em diferentes rotas enquanto núcleo de gastronomia, cultura e lazer. Desde o início da nossa
parceria, a relação com a diretoria
tem sido de muito respeito, alinhamento, admiração e confiança pelo
projeto e pela minha pessoa.
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