
MATÉRIA DE CAPA

DESTAQUES

DEZEMBRO 2015
EDIÇÃO 16

SPTURIS.COM/VOCE

BOLETIM INTERNO

BEIJO DO FÁBIO JR
Descubra quem foi a 

sortuda que ganhou um 
beijo do galã

ERP
Implantação do sistema 

da TOTVS será em 
janeiro

Fotos: José Cordeiro|SPTuris.

A DEV é responsável por planejar, produzir e vistoriar o Natal iluminado. Um dos 
trabalhos é a busca por parceiros. O coordenador Rubens Souza, envolvido com o 
projeto desde 2009, ressalta a grande conquista para este ano: “O destaque em 
2015 é o patrocínio da Coca-Cola para a montagem da Árvore do Ibirapuera. Foi 
muito positivo”. Os produtores acompanham de perto as montagens. O produtor 

Para a contratação dos itens solicitados 
pela DEV, o setor faz uma pesquisa de 
mercado, ajuda a estruturar o edital e faz 
as licitações. O gerente Edson Saura, o 
Pitico, trabalha desde a primeira edição 

O setor analisa os chamamentos públi-
cos das possíveis empresas patrocinado-
ras, os editais, licitações e contratos. A 

Coordenadoria Jurídica Empresarial aju-
da a preparar os chamamentos públicos 
das possíveis empresas patrocinadoras. 

A Prefeitura de São Paulo contrata a SPTuris para a 
realização do Natal Iluminado. PRG, DAF, DEV, GJU, GCO 
e GCP são algumas das áreas envolvidas, que trabalham 
juntas para o sucesso do projeto. Conheça as ações:

Ed. MATARAZZO
Colaboradora conta 
sobre a nova visita 

guiada

com você

Quem acende as luzes do
Natal IlumINado

NATAL
ILUMINADO

SÃO PAULO

Eduardo Alves, por exemplo, fala da sua rotina no fim do ano: “Neste Natal haverá 
mais de cem locais, entre ruas, avenidas e praças públicas, para monitorarmos”, afirma. 

eVenTos

do projeto e coordena a equipe de 
seis pessoas. “Já chegamos a cuidar 
de grandes processos em seis dias. 
No final, tudo dá certo”, diz. 

comPRas JuRÍdIco

cIdadedesaoPaulo.com/naTal

Com a câmera na mão e um olhar atento, 
o repórter fotográfico José Cordeiro 
registra os eventos de inauguração e os 
principais atrativos iluminados e percebe 
a experiência das pessoas com o espaço. 
“É muito interessante como elas se 
fotografam junto à decoração”, conta. A 

GCP é responsável pelo site do Natal 
e pela divulgação à imprensa e aos 
colaboradores. A equipe do Turismo 
também contribui com o conteúdo do site.

comunIcaÇÃo

Depois, a Coordenadoria Jurídica 
de Licitações avalia os editais e os 

contratos realizados. 



Só uMA 
lEMBRAncInhA

Caros 
colaboradores,

Este foi um ano 
bastante decisivo 
para a SPTuris 
e conquistamos 
vitórias 
importantes. 
O Autódromo 
de Interlagos 
completou 75 
anos, ganhando 

uM BEIJO DO FÁBIO JR.

FluXO culTuRAl

DICAS

COLUNA DO PRESIDENTE

HISTÓRIAS DA SPTURIS

UM DIA COM...

O dia a dia dele tem sido com inúmeras ligações para 
acertar detalhes da organização do Rolezinho da Cidadania 
e do Funk SP, sem contar as vistorias semanais nos espaços 
onde esses eventos poderão ser realizados. E para que tudo 
isso aconteça com êxito, Fernando Ribeiro, da DPE, está 
empenhado nas atividades desde outubro, dando apoio à 
produção. “Participo do relacionamento com as associações e 
faço visitas técnicas para avaliar a segurança dos locais”, diz 
o estudante de Tecnologia em Eventos. Ele já contribuiu para 
a realização de 12 eventos e há cerca de 20 programados 
até o final do ano. “É corrido, mas tem dado muito certo e 
estamos nesse bom ‘fluxo’”, brinca, usando o termo comum 
entre os funkeiros. 

uma série de obras que estão elevando novamente o 
local a um dos melhores circuitos do mundo. O Anhembi 
chegou aos 45 anos tendo recebido o Rotary International 
e a World Skills. Passa por algumas melhorias 
necessárias, conduzidas via SPTuris e PAC, e ainda 
recebeu boas notícias, como a arena multiuso coberta que 
irá ganhar e a possibilidade de ter uma interligação com 
o metrô. Além disso, a SPTuris foi responsável ou auxiliou 
em mais de mil eventos na cidade este ano, incluindo 
importantes iniciativas da Prefeitura, como as tendas da 
Secretaria de Saúde para o auxílio no combate à dengue 
e o mutirão Prefeitura no Bairro. Estamos em um momento 
de transição e todos sabemos que ainda há bastante por 
fazer, mas também precisamos comemorar as conquistas. 

Que venha 2016! Conto com toda a equipe para termos 
um novo ano cheio de realizações. 
 
Boas festas!

Alcino Rocha

Fernando está na 
empresa desde 

2005. Começou 
na Jardinagem e, 
em outubro deste 

ano, entrou na 
equipe da DPE.   

Fotos: José Cordeiro|SPTuris

Encontrar o ídolo é para poucos. Muitos enfrentam horas em 
filas de shows e acabam distantes até da grade do palco. Mas 
o destino fez a Fátima Langoni, da Recepção, ganhar um beijo 
de Fábio Jr! Fã de carteirinha do artista, ela já havia assistido a 
um show aqui no Anhembi em 1992, mas foi só em 2002, em 
sua segunda apresentação por aqui, no Auditório Elis Regina, 
que ele entrou na recepção e veio cumprimentá-la com um beijo! 
“Saí contando para todo mundo. Ele é lindo!”, disse Fátima, 
emocionada por relembrar o momento. 

Para ajudar na escolha sem apertar o orçamento, vamos 
às sugestões:  para as mulheres, maquiagem, bijus, livros, 
chocolate e objetos de decoração sempre agradam. Para os 
homens, as opções vão de bebidas artesanais, acessórios 
para carro e bicicleta, até itens do time do coração. Já as 
crianças ficarão felizes com produtos de seus personagens 
favoritos. Lembre-se de pesquisar preços e caprichar no 
embrulho do presente. Feliz Natal e próspero 2016!

Fátima 
Langone 

Presentear no Natal é 
uma tradição tão forte 
que é quase inevitável 
não comprar pelo menos 
uma lembrancinha para 
a família e os amigos. 



 SPTuRIS InTERlIGADA

InTERlAGOS nãO PARA! EnTRE BORBOlETAS E SABIÁS

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

A partir do dia 4 de janeiro, a SPTuris estará mais moderna! O 
novo sistema ERP (Enterprise Resouce Planning), que está sendo 
implantado na empresa, vai começar a operar. Ao integrar 
todos os processos em um único fluxo de informação, o sistema 
da TOTVS trará mais segurança e eficiência à SPTuris, além 
de integrar diversas áreas, como Compras e Almoxarifado. O 
ERP será utilizado por toda a empresa e mudará a forma como 
alguns procedimentos são realizados. Nilson Serra, gerente 
da GTI, informa que será oferecido aos colaboradores um 
treinamento para operar o ERP durante o mês de dezembro: “É 
muito importante que todos participem do treinamento, pois, 
a partir de janeiro, alguns processos somente poderão ser 
realizados via ERP”.

O Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, agora tem um 
roteiro de visitação gratuito. A técnica em turismo Aline Du-

ran é uma das monitoras e conta como é o passeio: “Cada 
monitor leva seu grupo por entre os andares do prédio, 
explicando tudo sobre a arquitetura e a história do local, 
inclusive sobre o jardim existente na cobertura do edifício”. 
Para conhecer bem cada parte do prédio, foi necessária 
uma capacitação. “Geralmente só falamos o básico de 
cada atrativo nos treinamentos. Agora pudemos nos aprofun-
dar, aprendendo bastante sobre a história do Matarazzo”, 
explica ela. A monitora ainda contou que um dia já encon-
trou um berçário de borboletas no jardim - chegou até a ver 
uma nascer - e também já achou um ninho de sabiás. Quer 
fazer o tour? Faça sua reserva pelo e-mail  
visitaedificiomatarazzo@spturis.com

Fotos: José Cordeiro|SPTuris

Veja detalhes do roteiro em
www.cidadedesaopaulo.com

StockCar em 
Interlagos

Treinamento
em 24/11

Jardim do 
edifício

Após o sucesso da Fórmula 1, o Autódromo de Interlagos 
ainda recebe grandes eventos até o final do ano. No início 
do mês de dezembro, nos dias 4 e 5, o festival de música 
eletrônica Electric Daisy Carnival (EDC) chega ao Brasil 
pela primeira vez. “O EDC já passou por cidades antena-
das, como Las Vegas, Nova York e Londres. Nada mais justo 
do que trazer toda a sua modernidade para São Paulo!”, 
conta Hares Pascoal, estagiário da GCP, que está ansioso 
para o evento.

Já nos dias 11, 12 e 13/12, o Autódromo estará bomban-
do com provas de algumas das principais categorias do 
automobilismo nacional: a Stock Car, a Copa Petrobrás de 
Marcas e a F3 Brasil. 

Saiba mais em autodromodeinterlagos.com.br



Gerente - Lilian Natal (MTB 44.546/SP)
Coordenadora de Comunicação Institucional - Nara de Lima

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

Estagiários - Amanda Manara, Hares Pascoal,
Paula Forster e Tainá Costa
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COLETIVA F1 - 4/11
O presidente da SPTuris, Alcino Rocha, e o secretário de 

Turismo, Salvador Zimbaldi, durante a Coletiva da F1.

NOSSOS BRIGADISTAS
Treinamento da Brigada de Incêndio em 11/11.

NOVA PINTURA NO SAMBÓDROMO – 10/11
Equipe da DIE já começou os preparativos para o Carnaval 2016.

NIGHT RUN - 14/11
Equipe da SPTuris na corrida Night Run no Sambódromo.

AUTÓDROMO ACESSÍVEL - 15/11
Interlagos deu show no quesito 
acessibilidade durante o GP Brasil.

FUNK SP MORRO GRANDE
O evento foi organizado pela DPE, com 
produção da DEV, em 8/11.

SEMANA DO TRABALHO  - 10/11
DEV fez a infra do evento promovido pela

 Sec. do Desenv., Trabalho e Empreendedorismo. 

MELHORES MOMENTOS DE NOVEMBRO Fotos: José Cordeiro|SPTuris
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