
ontem hoje amanhã

Sangue novo

MATÉRIA DE CAPA

DESTAQUES

NOVEMBRO 2015
EDIÇÃO 15

SPTURIS.COM/VOCE

BOLETIM INTERNO

ROLEZINHO
DPE e DEV trabalham

 pela diversão da 
juventude

FÓRMULA 1
Autódromo recebe 

maior evento automo-
bilístico do planeta
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com você

José Maria (acima) tem 70 anos de idade e 
42 de Anhembi; Manoel Bezerra (à direita) 
tem 65 anos e também 42 de Anhembi. 
Ambos entraram quando a empresa ainda 
engatinhava, a quantidade de eventos crescia 
e o Carnaval sambava na Avenida Tiradentes.
“Contribuí com a ideia de trazer a folia ao 
Sambódromo, um dos meus sonhos que se 
concretizou depois”, lembra Manezinho, 

Fábio Guimarães (acima) e Felipe Coutinho (à 
direita) acabaram de chegar e têm menos de 
dois meses de casa. Eles visitaram o Anhembi 
antes de trabalhar e sonham com melhorias 
para renovar o complexo.
“Vim à Campus Party e achei o lugar gigante, 
praticamente uma cidade”, compara Fábio. 
“Visitei feiras como o Salão do Automóvel, 
vi vários shows e considero o Anhembi um 

anhembi

Contamos um pouco das memórias com dois colaboradores 
experientes e vislumbramos o futuro com dois novatos da casa.

Neste mês de novembro, o Anhembi 
comemora 4 5  anos de existência!

como é conhecido. “A estrutura do Carnaval 
hoje é muito moderna, coisa de 1º mundo”, 
valoriza Zé Maria.
Mas nem tudo eram flores. Os dois veteranos 
resgatam a triste época em que chuvas 
torrenciais alagavam o Palácio. “As enchentes 
estragavam os eventos. Doía”, desabafa 
Manezinho, emocionado. “Depois da reforma 
melhorou e hoje não tem uma goteira”, diz Zé 
Maria.

espaço diversificado”, revela o colega Felipe.
Os dois ainda torcem para que, no futuro, o 
complexo receba mais eventos, tenha espaços 
ampliados e um acesso ainda mais fácil com 
uma possível ligação com o metrô.

que venha um 
novo anhembi ! 

Zé Maria, da 
Manutenção 
Elétrica

Felipe 
faz estágio 

na DIE

Fábio, 
estagiário 
da GTI

Manezinho, da 
Manutenção 

Civil

RECICLAGEM
DIE mostra como nosso 

lixo é reaproveitado



SEM DESPERDÍCIO

Você sabia que quase metade da comida 
produzida no mundo é jogada fora e 
boa parte desse desperdício acontece 
em casa? Por isso, reduzir o consumo 
de alimentos e dos recursos naturais, 
como água e energia elétrica, deve 
ser uma prática diária de todos nós.  

Caros colaboradores,

O Anhembi faz 45 anos 
e, apesar de sua grande 
história, nunca estivemos em 
um momento tão decisivo. 
Todos sabem da importân-
cia do nosso complexo de 
eventos para São Paulo e 

O MISTÉRIO DE CACIPORÉ

CORRA, BOMBEIRO, CORRA!

BEM-ESTAR

COLUNA DO PRESIDENTE

HISTÓRIAS DA SPTURIS

UM DIA COM...

Ele não para um minuto sequer. Natural de Belém 
(Pará), Arquelau Rodrigues é um dos bombeiros da 
escala noturna no Anhembi. Faz vistorias no complexo 
e acompanha a montagem de eventos. “A rotina 
é tranquila, mas precisamos estar sempre atentos, 
especialmente no Carnaval”, diz. “Até hoje foram 
poucas ocorrências. Uma vez, houve um curto-circuito 
com princípio de fogo numa caixa de energia no 
Sambódromo, que foi combatido com apoio de um 
colega da Elétrica”, lembra. Morador de Interlagos, 
Rodrigues faz 50 anos este mês e completou cinco 
de SPTuris em outubro. Ele tem um sítio em Marsilac, 
no Polo de Ecoturismo, região onde gosta de treinar 
corrida, um de seus esportes prediletos. É só chamar o 
bombeiro que ele vem correndo!

para o Brasil. Por aqui, já passaram milhões de pessoas e diver-
sos eventos de ampla importância que movimentaram a econo-
mia e a cultura do país. É por esse motivo que o tão prestigiado 
Anhembi não pode ficar para trás. Com as reformas do PAC, 
com as melhorias que estamos conduzindo e os chamamentos 
para o Novo Anhembi e a Nova Arena coberta, o futuro desta 
casa promete ser ainda mais glorioso. 

Grande abraço a todos.

Alcino Rocha

Em frente ao Auditório Elis Regina, a escultura repousa na grama, 
quase que imperceptível aos olhares apressados de quem passa. 
Uma estrutura sem forma definida, de ferro fundido, acaba se 
tornando parte da curiosidade de muitos. A obra foi cedida para a 
empresa pelo artista Caciporé Torres, conhecido por ter vários de 
seus trabalhos expostos a céu aberto pelo Brasil. Datada em 1973, 
a escultura é considerada uma obra abstrata. Sem nome, o mistério 
pode ser solucionado por cada um que a admira e dá um significado 
diferente para ela. 
Para você, qual significado ela tem?

QUAL É A SUA HISTÓRIA?
Conte-nos em

boletim@spturis.com

Além disso, comprar somente os produtos que realmente precisa, 
escolher embalagens retornáveis ou refis e fazer o descarte correto 
dos resíduos também são atitudes que fazem parte do consumo 
consciente e ajudam a diminuir o desequilíbrio ambiental.
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Os resíduos gerados na empresa têm o destino correto. A 

SPTuris envia seis caçambas cheias de lixo separado 

para o aterro todo mês. Além do lixo orgânico, formado 
principalmente por folhagem, o reciclável ganha corpo com 
papel e muito plástico, que vem dos copinhos e das garrafas 
de água. Elizeu Cardoso (foto),
coordenador de Serviços 
Auxiliares (DIE), explica: “Divi-
dimos o lixo entre o seletivo e 
o orgânico. A empresa faz a 
coleta e leva para o aterro. 
Lá, eles separam o seletivo 
entre papel, plástico e metal 
– só o vidro que nós já man-
damos à parte, porque precisa
de um cuidado especial”. 
A quantidade de material seletivo coletado em se-

tembro na SPTuris foi de mais de 3 toneladas, sendo 

2,5 ton de diversos tipos de papel, o que equivale a 

26 árvores que deixaram de ser cortadas. A natureza 

agradece a economia!

SPTURIS NO ROLÊ

VOCÊ RECICLA E NEM SABIA... FANÁTICOS PELA F1

ACONTECE NO TURISMO, ANHEMBI, EVENTOS, INTERLAGOS E NA CIDADE

A Diretoria de Projetos Especiais está dando apoio ao Funk SP 
e aos Rolezinhos da Cidadania, organizados pela Associação 
Rolezinho A Voz do Brasil. Já foram diversos eventos realizados 
no Grajaú, Guaianases, Itaquera, Brasilândia e até no Centro 
de Tradições Nordestinas! “Desde o início da atuação com 
essas atividades, em abril de 2014, aproximadamente 150 
pancadões irregulares deixaram de existir na cidade, e, 
no lugar, oferecemos esses eventos com mais organização, 
infraestrutura, sem perturbar a população”, disse o diretor 
Antônio Pinto. 
Nos rolezinhos do dia 25 de outubro, a equipe da DEV ficou 
responsável pela infraestrutura de palco, iluminação, limpeza, 
segurança, além dos bombeiros e contou com o trabalho de 
três produtores da diretoria. 

Pela 34º vez, Interlagos receberá o GP Brasil de Fórmula 
1, o maior evento do automobilismo mundial, de 13 a 15 
de novembro. Entre os colaboradores que estão ansiosos 
pela corrida está Fábio Montanheiro, coordenador do 
Observatório de Turismo e Eventos da GCP e apaixonado 
pelo esporte. Ele acompanha as corridas de perto há dez 
anos e narra seu momento favorito: “Foi a despedida do 
Mark Webber, em 2013. Ao final da corrida, ele tirou o 
capacete e deu duas voltas, visivelmente emocionado. Foi 
algo bem bonito de se ver”. Se você também é fã e quer 
acompanhar curiosidades e fatos da F1, basta acompanhar 
o www.twitter.com/InterlagosTrack.

Para onde vai o nosso lixo? 
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Obras para a F1 na 
reta final: prédio de 

controle operacional.

Coleta de lâmpadas 
fluorescentes

Novos prédios de 
administração à 

direita.

MC Tati Zaqui 
no palco de 
Guaianases.

O diretor Antônio 
Pinto “troca ideia 
com a geral”.
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Gerente - Lilian Natal (MTB 44.546/SP)
Coordenadora de Comunicação Institucional - Nara de Lima

Textos por Gleide Silva e Marcelo Iha
Direção de Arte - Luciana Jabur 

Estagiários - Amanda Manara, Hares Pascoal, 
Paula Forster e Tainá Costa

TURISMOSÃOPAULO

ANHEMBIPARQUE

INTERLAGOSTRACK

boletim@spturis.com
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NOVOS CHEFE DE GABINETE E GERENTE
Luís Nader (à esquerda) assumiu como novo chefe de gabinete 
em 29 de setembro. Na sequência, em 1º de outubro, Mário 

Mammana tomou posse como novo gerente do Jurídico.

NOVO DIRETOR
“Fiquei muito surpreso com o nível dos colaboradores da empresa”, 
alegra-se o novo diretor da DAF, Gilvan Cândido, que iniciou seus 
trabalhos na casa em 19 de outubro.

VIRADA ESPORTIVA - 24 e 25 de outubro
DEV foi responsável pela infraestrutura da Virada Esportiva, com 
atrações para todas as idades.

ROTEIRO DO CEMITÉRIO - 16/10
Visita técnica noturna feita ao Cemitério da Consolação pela 

equipe da DTE, com representante da Sec. de Serviço Funerário.

GILBERTO DIMENSTEIN - 29/09
“Nenhuma cidade do mundo oferece tantas coisas gratuitas como São 
Paulo. Eu não entendo, por que na sexta-feira as pessoas voltam para 
suas cidades?” - questiona o jornalista, em palestra na SPTuris.

PARACICLOS - VENHA TRABALHAR DE BIKE!
Os seis suportes para bicicletas, com nove vagas cada, 

estão localizados na sede, no Pavilhão, no estacionamento 
do Palácio e na região do portão 31.
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