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INCENTIVO

Grupo Marbor patrocina
projetos turísticos e culturais
Empresa destinou parte dos valores de seus impostos para custear
ações de desenvolvimento turístico, cultural e social de Mogi
P6, P7 e P8

ROTAS

NOVOS EMPREENDIMENTOS

VILA HELIO É SELECIONADA PARA
PROGRAMAS TURÍSTICOS DO
GOVERNO DO ESTADO

EDIFÍCIO VALENTINA
TEM SALAS ALUGADAS
ANTES DE SER ENTREGUE
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EDITORIAL

ENRAIZADO EM
NOSSA HISTÓRIA

NOVA FASE
O Grupo Marbor, historicamente,
sempre passou por mudanças
ao longo dos anos, ampliando e
inovando suas atividades. Neste
momento, iniciamos uma nova
fase, após a conclusão da venda do
segmento de Frotas Corporativas para
a Movida. Fizemos todo o processo de transição com cautela e
responsabilidade, tanto com os nossos clientes, quanto com
os nossos colaboradores. Uma boa parte da equipe da Frotas
Corporativas, inclusive, será absorvida pela nova empresa. Neste
momento, voltamos nossa atenção para os setores imobiliário
e hotelaria, que estão em crescimento e que terão muitas
novidades neste ano. Seguimos investindo em modernidade,
conforto, produtos e serviços de altíssima qualidade, procurando
atender nossos clientes com profissionalismo, facilidades e
empatia. Daremos continuidade à nossa trajetória com novas
atividades, novas conquistas, continuando a longa história do
Grupo Marbor. Por fim, muitos e sinceros agradecimentos a todos
que nos honraram com seus serviços, fornecimentos, créditos,
durante anos, sem esquecer dos colaboradores atuais e que
passaram pela Marbor Locadora, contribuindo de forma precisa
para o sucesso da companhia.

Será um desafio, desses
prazerosos,
recomeçar
com
32 anos de existência! Voltar
todo o nosso empenho e
tempo ao mercado de imóveis
é um conforto! Estou particularmente animada com a
possibilidade de focar em novos empreendimentos e
projetos neste segmento, que tenho enraizado em nossa
história. A revitalização da Vila Helio e todo o carinho
com que cuidamos para devolvê-la à cidade de Mogi das
Cruzes foram uma redescoberta para voltarmos a trilhar
por esse meio. Seguimos animados! Temos a nosso
dispor, portanto, a história e a intimidade com imóveis,
um time de primeiríssima e muita vontade de trabalhar.
Só pode dar certo!

Marcos Borenstein,

Tatiana Borenstein,

fundador e presidente do Grupo Marbor

diretora do Grupo Marbor

TODOS MERECEM
O MELHOR

PROJETOS
ROBUSTOS

É muito comum nas empresas
haver atendimento “especial”
para “clientes especiais”. São
aquelas pessoas que, por algum
motivo, são atendidas de forma diferenciada, porque têm
contratos maiores, porque estão com a empresa há mais
tempo ou porque têm algum grau de relacionamento além
do criado pela parceria comercial. Aqui no Grupo Marbor,
é claro que atendemos cada cliente de um jeito, mas não
porque não existe um padrão ou porque privilegiamos
um ou outro por alguma razão. Apenas porque nosso
atendimento é customizado, tratamos cada caso de
acordo com a necessidade do cliente naquele momento.
Mas todos têm os mesmos benefícios, a mesma atenção,
a mesma flexibilidade.
É uma particularidade nossa, sempre foi e continuará
sendo. Estamos em um novo momento, mas o nosso foco
continua no cliente.

Nesta nova fase do Grupo
Marbor, os investimentos estão
direcionados para áreas que
fazem parte da nossa história.
Temos projetos robustos na Vila Helio, onde, para nós,
tudo começou. E agora ver este espaço se tornando
uma referência imobiliária e um case de sucesso – com
praticamente todas as salas comerciais alugadas em
plena crise, inclusive algumas do edifício Valentina, que
sequer está pronto – é um orgulho, uma motivação a mais
para continuarmos com nossos planos de crescimento e
expansão.
O planejamento estratégico, a responsabilidade com
a saúde financeira e produtiva da empresa, a relação de
confiança que mantemos com nossa equipe e nossos
clientes e o compromisso de todo o nosso time com
o desenvolvimento de todas as áreas fazem o nosso
sucesso.

Larissa Borenstein,

Helio Borenstein II,

diretora do Grupo Marbor
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NOSSA GENTE

JÉSSICA APARECIDA
DE CAMPOS MACÁRIO
Qual é a sua comida
preferida?
Lasanha.

Apelido: Jé
Idade: 31 anos
Estado civil: Casada
Local de nascimento:
Mogi das Cruzes
Signo: Touro
Setor onde trabalha:
Gestão de Pessoas

Qual é a cor que você
mais gosta?
Rosa.
Uma qualidade:
Sincera.
Um defeito:
Ansiosa.
Um lugar:
Meu lar.
Um ídolo:
Bruna Karla (Gospel).
Uma data importante:
09/08/2018, nascimento
do meu filho, Benjamin.
Eu quero...
Ser melhor a cada dia.
Ser amigo é...
Ser leal.
Um amor:
Minha família.
Uma meta:
Passar na OAB.
Queria ser...
Uma águia.

Poderia ficar horas...
Curtindo meu filho.
Uma mania:
Falar sozinha.
Doce ou salgado?
Salgado.
Praia ou montanha?
Montanha.
Dia ou noite?
Dia.
Família é...
Tudo.
Antes de morrer
gostaria de...
Ver o sucesso do
meu filho.
Felicidade é...
Estar em paz.
Frase que te inspira:
“O sentido da vida é
encontrar o seu dom e o
propósito é compartilhar”.
Deixe uma mensagem:
Agradeço ao Grupo Marbor
pela oportunidade de poder
contribuir, aprender diariamente e por esta chance
que agora me proporciona.
O meu sincero obrigada!
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BASTIDORES

FAMOSOS NO HOTEL MARBOR
O Hotel Marbor continua sendo a escolha de
vários famosos que passam pela região do
Alto Tietê. Somente no último mês, artistas
como Barões da Pisadinha e João Gomes se
hospedaram no nosso hotel antes e depois de
shows realizados em Mogi das Cruzes.

FEIRA DE ARTESANATO
COMPETIÇÃO DE MOTOCROSS

Mais de 20 artistas e artesãos de Mogi das
Cruzes expuseram suas peças exclusivas
na feira Mogi Feito à Mão, realizada no
dia 19 de março na Vila Helio. O evento
foi uma homenagem ao Dia do Artesão,
comemorado na mesma data, e atraiu
famílias de toda a região para o espaço,
que ficou ainda mais colorido com os
estandes. O evento fez tanto sucesso que
será realizado duas vezes por mês até o
fim do ano.

Atletas de diversas modalidades também são clientes
frequentes do Hotel Marbor, que, por causa de sua
estrutura, localização e serviços, sempre recebeu
representantes do esporte de todo o País. Em março,
foi a vez dos competidores da segunda edição do Dirt
Day by Thales Vilardi, realizada na Fazenda ASW Off
Road Park, em Mogi das Cruzes. Atletas e suas equipes
ficaram hospedados no Hotel Marbor.

PROJETO GERAÇÃO
O Projeto Geração 2022 incluiu na sua lista de
materiais coletados remédios (vencidos ou que
não serão mais consumidos) e óleo de cozinha
usado, que não devem ser descartados no lixo
comum. Pilhas e baterias também podem ser
encaminhados. E não são só os colaboradores
que podem levar estes itens à empresa. Qualquer
pessoa pode ter acesso aos coletores na sede
do Grupo Marbor (Rua Professor Flaviano de
Melo, 313, Centro de Mogi das Cruzes) ou no Hotel
Marbor (Rua Juvenal Granado Nale, 35, Vila Helio),
basta levar os materiais higienizados.

DIA DA MULHER
As colaboradoras do Grupo Marbor
receberam um mimo no Dia Internacional
da Mulher. Uma homenagem da
empresa que admira e valoriza a força
e o profissionalismo da nossa equipe
feminina.

LANÇAMENTO DE LIVRO
A Eólica Book Bar, na Vila Helio, foi palco do
lançamento do livro “Minha idade não me define”, de
Lilian Bertin, empresária, mentora e autora do best
seller “A hora extraordinária”. A noite de autógrafos foi
no dia 21 de fevereiro.

CLIPE DA GABY NOVAIS
A Travessa Vinte e Um de Maio, na Vila
Helio, foi cenário do mais novo clipe da
cantora Gaby Novais. No espaço, que
tem estilo toscano e é todo decorado
com imagens que contam a história
da Vila, de Mogi das Cruzes e do Grupo
Marbor, ela gravou a música Better
When I’m Dancin (Meghan Trainor).
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PROJETO PEDALAR
O Grupo Marbor se tornou patrocinador
do Projeto Pedalar, que tem como
objetivo ensinar a pedalar e incentivar
as pessoas a usarem a bicicleta como
meio de transporte e, principalmente,
uma forma de lazer e esporte.
O projeto é de Mogi das Cruzes
(@projetopedalaroficial).
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REFORMA

HOTEL MARBOR INVESTE EM
CONFORTO E MODERNIDADE PARA
EVENTOS CORPORATIVOS
Parte do térreo do empreendimento está sendo reformulada para oferecer um espaço
mais moderno, estruturado e aconchegante para encontros e reuniões de negócios

Para oferecer um espaço moderno, aconchegante e com total
estrutura para eventos corporativos, o Hotel Marbor está reformulando parte do andar térreo, na
Vila Helio, Centro de Mogi das Cruzes (SP), e transformndo ambientes internos em uma sala de 140
metros quadrados – modular, que
pode ser adaptada a eventos menores e com necessidade de menos
espaço, caso o cliente queira.
O local foi pensado para receber reuniões, apresentações, confraternizações, palestras e outros
eventos empresariais.

O Hotel Marbor, que sempre
teve como maior público profissionais das mais diversas áreas,
faz investimentos constantes para
atender cada vez melhor seus
clientes. A mudança faz parte de
um conjunto de obras realizadas
em todo o Hotel e na Vila Helio. O
Hotel vem passando por uma reforma interna, que está proporcionando aos hóspedes apartamentos
mais modernos, com móveis, decoração e acessórios novos, mas com
o mesmo conforto de sempre.
São oito tipos de acomodações,
com quartos para até cinco pesso-

as, espaçosos e com infraestrutura
completa. A localização também
é um diferencial, já que o Hotel
Marbor fica no coração da Vila
Helio, um dos espaços comerciais
mais charmosos e seguros (com
segurança particular 24 horas) da
região, e próximo aos terminais
rodoviário e ferroviário, com todo
tipo de serviço no entorno, além de
estacionamento particular terceirizado e vagas de zona azul.
Mais informações sobre o Hotel
Marbor: @hotelmarbor | hotelmarbor.com.br | (11) 4735.7300 | (11) 9
8837.9478 (WhatsApp).
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LEI DE INCENTIVO

GRUPO MARBOR PATROCINA
PROJETOS TURÍSTICOS E CULTURAIS
Ações pretendem motivar o crescimento dos setores e promover atividades para a
população local e visitantes

Dois projetos culturais e um projeto
turístico de Mogi das Cruzes ganharam
o patrocínio do Grupo Marbor. Por meio
da Lei de Incentivo à Cultura (LIC - nº
6.959/14) da Prefeitura, a empresa destinou parte do pagamento de seus impostos para custear os projetos Mogi
por Dentro, Olhar Ingênuo e Núcleos
Musicais: novas sonoridades para bairros periféricos (leia mais sobre os três
projetos nas páginas 7 e 8).
“Nós sempre fomos apoiadores da
arte, da cultura, do turismo e do esporte
e, ao avaliarmos a seriedade e a transparência da lei, decidimos, pelo segundo
ano consecutivo, apoiar e participar de
projetos para a cidade”, explica Tatiana
Borenstein, diretora do Grupo Marbor.
A LIC foi criada em 2014 e regulamentada em 2015 para possibilitar a
participação de pessoas físicas e jurídicas em patrocínios de projetos culturais.
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Leis semelhantes já existiam em outras
cidades e a Prefeitura de Mogi adaptou
os textos para criar este instrumento
para a destinação de parte dos impostos para custear ações de arte, cultura
e turismo.
Empresas, associações, entidades
ou pessoas comuns interessadas em
fomentar a cultura podem abater até
20% do que seria pago ao município em
IPTU e ISS e destinar esta verba a projetos que já tenham sido pré-aprovados.
Para o artista ou responsável pelo
projeto que está em busca de patrocínio, basta escolher uma das áreas que
compõem a lei, como música, dança,
artes cênicas, cinema, vídeo, literatura,
artes visuais, arte popular, patrimônio
cultural, acervos do patrimônio cultural
de museus, arquivos históricos, centros
culturais e bibliotecas, patrimônio paisagístico e pesquisa científica nas dife-

rentes áreas do conhecimento.
Mais informações sobre a LIC:
pmmc.com.br.
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TURISMO

VILA HELIO FAZ PARTE DE ROTEIRO
DO “MOGI POR DENTRO”
Espaço é um dos atrativos do projeto de fomento turístico que recebe patrocínio
exclusivo do Grupo Marbor

Foto: Sergio Martins

A Vila Helio está entre os destinos
turísticos oferecidos pelo projeto Mogi
por Dentro, agência de turismo Quintal de Vó, de Mogi das Cruzes (SP). O
principal objetivo do projeto é criar
roteiros, passeios e caminhos para o
turismo local, além de valorizar patrimônios históricos, paisagens naturais
e produtos da cidade.
O Grupo Marbor, administrador da
Vila Helio, é o patrocinador exclusivo
do projeto, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC - nº 6.959/14). “Para
nós, é uma alegria saber que um grupo
tão grande, consolidado e responsável
como a Marbor acredita e investe no
desenvolvimento da hospitalidade, do
lazer e do turismo da nossa cidade. O
que o Grupo fez e faz pela Vila Helio,
desde sua revitalização até os diversos
eventos e ações culturais, é um grande
presente para toda a população e beneficia diversos empreendimentos dos
setores gastronômico, cultural e turístico”, diz Débora Mello, idealizadora e
gestora do Mogi por Dentro.
A idealizadora ressalta a importância da valorização dos patrimônios
culturais, artísticos e paisagísticos da
região e da proposta de engajar par-

ceiros nas ações promovidas pelo programa. “Desde o nosso lançamento,
que aconteceu na Alegratto Eventos,
na Vila Helio, no dia 1º de dezembro
de 2021, até o momento, já contamos
com o cadastro de mais de 170 parceiros, que compõem a rede turística
e cultural da nossa cidade. Nos três
primeiros meses deste ano, realizamos
sete encontros e oficinas de cocriação
de roteiros e passeios culturais e turísticos, sempre visitando algum sítio ou
propriedade na área rural, em meio à
natureza”, conta.

que todas as pessoas envolvidas nesta
área contem com uma estrutura para
oferecer boas opções para visitantes e
para os próprios mogianos. A Vila Helio
é um exemplo de destino. Uma região
histórica que está sendo inserida em
diferentes rotas em núcleos de gastronomia, cultura e lazer. A ideia é revelar
bons atrativos e redescobrir os que já
são conhecidos.

MAPA TURÍSTICO
De acordo com Débora, o projeto
deve lançar um mapa turístico impresso e um guia digital para que a
população, assim como os promotores
de turismo, possam apresentar e oferecer Mogi como destino “com mais
conhecimento, organização, boas fotos
e vídeos”.
DESTINOS
O Mogi por Dentro pretende lançar uma espécie de rede turística, para

Foto: Beatriz Ataidio
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PATROCÍNIO

APOIO PARA ORQUESTRA E
PROJETO CULTURAL
Grupo Marbor também patrocina ação social e educativa na área musical, além
de produção de mostra e documentário sobre artista plástico da cidade

Dois projetos culturais de Mogi das
Cruzes estão sendo beneficiados com
o patrocínio do Grupo Marbor. Um é o
“Olhar Ingênuo” e o outro é o “Núcleos Musicais: novas sonoridades para
bairros periféricos”. O “Olhar Ingênuo”,
da Associação Cultural Quântica Laboratório de Arte Contemporânea, foi
feito para homenagear o artista plástico Nerival Rodrigues, pernambucano
que criou raízes em Mogi das Cruzes
nos anos 1970, com uma exposição
de artes, um documentário com a sua
história e um catálogo com parte de
suas obras.
E o “Núcleos Musicais”: novas sonoridades para bairros periféricos é da
Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e tem como objetivo criar quatro
núcleos de ensino de instrumentos
musicais sinfônicos e populares em
quatro bairros da periferia do município: Jundiapeba, Jardim Piatã II, Botujuru e Vila Mogi Moderno.
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“O projeto pretende promover, por
meio da mostra, todo o potencial e a
qualidade artística brasileira, fortalecendo a economia criativa regional,
em especial a de Mogi das Cruzes”, explica Paulo Ferreira, representante do
Olhar Ingênuo.
O projeto apresentará uma exposição de obras inéditas em óleo sobre
tela que estão em plena produção por
Nerival Rodrigues. Também haverá
uma mostra audiovisual com a exibição do documentário Olhar Ingênuo,
produzido e dirigido Ferreira. “Haverá
também palestras e debates com Nerival Rodrigues e convidados e uma
mostra itinerante que visitará escolas e outros espaços comunitários da
cidade com parte das obras da exposição”. Parte das apresentações será
realizada na Vila Helio.
Já a Orquestra Sinfônica usará
o patrocínio para levar mais núcleos educacionais da área de música

a bairros periféricos da cidade. “Estamos muito felizes com o apoio do
Grupo Marbor, porque este patrocínio
vai nos possibilitar a criação de mais
núcleos, ou seja, mais crianças serão
atendidas. Além disso, nessa parceria
também estamos levando atrações
musicais para a Vila Helio e até o fim
do ano teremos muitas novidades”, diz
o maestro Lelis Gerson, um dos fundadores da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, fundada em
2002 e que hoje atende mais de 12 mil
alunos, com projetos famosos, como
Orquestra Sinfônica Jovem, Pequenos
músicos... Primeiros acordes na escola, Banda Sinfônica, Banda Sinfônica
Infantojuvenil Coral Canarinhos do
Itapety e outros. “Ao longo dos anos,
a gente vem desenvolvendo concertos
importantes, com artistas renomados,
como Guilherme Arantes, Ivan Lins,
Toquinho, Milton Nascimento, Fábio Jr.
e muitos outros”, completa o maestro.
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PRESTÍGIO

VILA HELIO É SELECIONADA
PELO ESTADO PARA
PROJETOS TURÍSTICOS
Local está entre os escolhidos pelo governo paulista para integrar banco de
imagens e Programa de Rotas Turísticas

A Vila Helio está entre os lugares
selecionados pelo Governo do Estado
de São Paulo para fazer parte de um
banco de imagens turísticas, que contém 4.200 fotos de destinos paulistas,
indicados para pessoas de todo o País
conhecerem. Além disso, a Vila também passou a fazer parte do Programa de Rotas Turísticas.
As imagens foram escolhidas depois de a Secretaria de Turismo do
Estado criar o Programa de Rotas Turísticas, visando ao mapeamento de
caminhos, roteiros e itinerários que
percorrem as principais atrações,
eventos e outros serviços turísticos.
O projeto tem como objetivo desenvolver 16 guias turísticos, que vão
abranger toda a vocação turística de
um conjunto de regiões turísticas de
São Paulo, além de guias temáticos,
com temas como Avifauna, Arte e
Artesanato, Turismo Inclusivo, Com-

pras e Moda, Turismo de Luxo, entre
outros. O Banco de Imagens de 4.200
fotos com 250 destinos paulistas está
sendo desenvolvido concomitantemente.
A escolha da Vila Helio por representantes do turismo estadual aconteceu depois que o espaço passou por
uma revitalização completa, patrocinada exclusivamente pelo Grupo
Marbor, administrador do local. A re-

sultado da revitalização vem atraindo
muitos visitantes, que aproveitam
para conhecer o Memorial Helio Borenstein e os estabelecimentos gastronômicos, além de se hospedarem
no Hotel Marbor.
A beleza da Vila também tem
atraído fotógrafos, produtores e outros profissionais e seus clientes para
ensaios fotográficos, gravação de clipes e até de comerciais.
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MEMÓRIAS

VISITANTES CONHECEM HISTÓRIA
DA CIDADE EM MEMORIAL
Espaço com fotos, textos e livro é aberto ao público e mostra detalhes da construção
da Vila Helio, nos anos 1950, e do crescimento da região até os dias atuais

A história da Vila Helio, uma das
mais antigas de Mogi das Cruzes, se
mistura com a da cidade e do Grupo
Marbor, administrador do local. E todos os detalhes dessa história estão
representados em fotos e pequenos
textos explicativos expostos no Memorial Helio Borenstein, que fica na
Travessa Vinte e Um de Maio.
A via, assim como toda a Vila, tem
o estilo inspirado na arquitetura toscana, incluindo o paisagismo. Não há
quem não se encante com a sua beleza e com a sensação de ser transportado para outra época e outro lugar, já
que a aparência é realmente de uma
vila toscana, com a parede toda decorada com painéis que contam um
pouco da vida do fundador da Vila,
Helio Borenstein, de sua família, do
desenvolvimento de Mogi e do Grupo
Marbor.
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O Memorial é aberto para visitação todos os dias e é possível agendar
uma visita guiada com grupos, como
estudantes, turistas, empresas e outros que desejem conhecer a história
da região.
LIVRO
O livro “Vila Helio, da fundação à
Marbor” é uma extensão do Memorial
e conta com mais detalhes a trajetória da família Borenstein, da Vila e do
Grupo Marbor. São 98 páginas com
imagens e elementos inéditos, encontrados depois de meses de pesquisa
de profissionais e integrantes da família de Marcos Borenstein (fundador do Grupo Marbor), um verdadeiro
mergulho em memórias, álbuns e documentos antigos.
Em formato quadrado, a obra, que

também conta com depoimentos, se
inspira no estilo da Vila Helio atual, com fontes, cores, diagramação e
arte delicadas, mas marcantes e que
combinam com todas as épocas pelas
quais passam as histórias.
Mais informações sobre a Vila
Helio, o Memorial e o livro: (11)
4727.5777 | (11) 98836.7025 (WhatsApp) | @vilahelio.
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CREDIBILIDADE

EDIFÍCIO VALENTINA TEM
SALAS ALUGADAS ANTES DA
CONCLUSÃO DA OBRA
Prédio será entregue até o fim deste ano, mas já tem clientes que fecharam contrato
depois de conhecerem projeto e a Vila Helio

O edifício Valentina, na Vila Helio,
região central de Mogi das Cruzes, ainda está em fase inicial de obras, com
previsão de entrega até o fim deste
ano, mas já tem várias salas alugadas.
O empreendimento faz parte da fase
9 do projeto de revitalização da Vila,
iniciada em 2018 e que transformou o
local em um dos mais charmosos centros gastronômicos, turísticos e culturais da região, com Memorial, parklet,
restaurantes, café, bares, confeitaria,
espaço para shows, feiras e outros
eventos e serviços.
Serão dois andares, com 14 novas
salas comerciais para locação, todas
com total infraestrutura para empresas de todos os segmentos, acessibilidade e estrutura modular, para se
adaptar às diferentes necessidades
dos clientes.
“O Valentina seguirá o mesmo es-

tilo dos demais prédios da Vila Helio,
inspirado na arquitetura toscana. O
prédio vai mudar o visual da Avenida
Voluntário Fernando Pinheiro Franco,
porque todo o trecho entre a entrada
da Vila e o Banco do Brasil será revitalizado, o que vai valorizar muito esta
região”, conta Vinicius Menezes, gestor do Departamento de Engenharia
do Grupo Marbor, administrador da
Vila Helio. O nome “Valentina” é uma
homenagem a Valentina Mello Freire
Borenstein, mãe de Marcos Borenstein,
fundador do Grupo Marbor. A obra
está na etapa em que é feita a montagem da estrutura metálica, um sistema de construção mais moderno e
seguro, especialmente em regiões com
prédios mais antigos.
Entre as empresas que já alugaram
unidades no Valentina, há os ramos de
estética, tecnologia e marketing.
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O SEU EVENTO

CORPORATIVO

Alegratto

É NA

Estrutura completa para a realização
de workshops, congressos de pequeno
e médio portes, palestras, seminários,
simpósios e convenções.

•
•
•
•
•

11 4727-1359 | 11 98837-7500
www.alegratto.com.br
alegrattoeventos

Espaço elegante e moderno
Capacidade para 150 pessoas
Localizado na Vila Helio
Estacionamento terceirizado
Segurança 24h

Um espaço do

