
Bike friendly – Venha de bicicleta trabalhar! Dei-
xe sua bike estacionada em um dos paraciclos 
do Anhembi: há um na sede, ao lado do caixa 
eletrônico do Bradesco; três no Pavilhão; um no 
estacionamento do Palácio (onde ficam as mo-
tos) e um na região do portão 31. Use a ciclovia 
da Av. Olavo Fontoura.

Caminhadas e corridas – Que tal uma caminha-
da no Espelho D’água após o almoço? Expe-
rimente andar também no Sambódromo do 
Anhembi quando não houver eventos. 

Sampa Soccer - Academia (com descontos para 
os colaboradores) – Holiday Inn

Quadra do Grêmio - ótima para práticas espor-
tivas. É preciso ser um associado.

MATÉRIA DE CAPA

DESTAQUES
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SPTURIS.COM/VOCE

BOLETIM INTERNO

com você

TOCHA 
OLÍMPICA
SPTuris prepara 

passagem da tocha 
pela cidade

MODA E BELEZA
Anhembi receberá 

Francal, Fenin e Sumirê 
Fashion Show

REDES SOCIAIS
Siga as páginas 

oficiais da SPTuris e 
compartilhe entre seus 

amigos

O Anhembi tem uma  série de 
serviços e facilidades em seus 
espaços. Conheça os locais mais 
próximos para comer, pagar contas 
e saiba até mesmo onde se exercitar

SALÃO DE BELEZA

EXERCITE-SE

TRANSPORTE

AMBULATÓRIO

CIT - CENTRAL DE 
INFORMAÇÃO TURÍSTICA

ALIMENTAÇÃO
BANCOS

Caixa – Palácio (posto) e Pavilhão (caixa 
eletrônico)
Banco do Brasil (posto) - Pavilhão
Bradesco (caixa eletrônico) – Palácio e 
Pavilhão

Restaurante Camauê e 
Bar du Hotel - Holliday Inn
São Paulo Hot Lanches – Palácio e 
Pavilhão
Restaurante do Grêmio 
Churrascaria Expo Anhembi – 
Pavilhão
Churrascaria Anhembi – Av. Olavo 
Fontoura
Copas equipadas para os colabora-
dores: Copa da Tia Lu (portão 31)  e 
copa da sede administrativa

Confira ainda os descontos que 
os colaboradores têm em outros 
restaurantes da região com a DRE.

Palácio das Convenções - aberta 
quando há eventos

Light Hair (com descontos para os 
colaboradores) – Holiday Inn

Médicos e enfermeiros à disposição 
para os colaboradores, na região 
do portão 31

Pegue a van da empresa para o 
metrô Tietê: ela para em frente à 
Copa da Tia Lu, na região do portão 
31; em frente ao Palácio das Con-
venções e, em dias de chuva, em 
frente ao Hotel Holiday Inn. Confira 
os horários em spturis.com/voce.

Pontos de ônibus: na Av. Olavo 
Fontoura, em frente ao portão 35. 

Táxi: em frente ao Holliday Inn e na 
Rua Prof. Milton Rodrigues.

$

INTERLAGOS

que um autódromo

+

Aqui você 
encontra
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COLUNA DO PRESIDENTE

BEM-ESTAR

UM DIA COM...

QUEM FOI OLAVO FONTOURA?
CURIOSIDADES

GUARDIÃO DO POLO

ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA

Caros colaboradores,

Quero parabenizar a 

equipe SPTuris pela 

realização de mais 

uma Virada Cultural, 

Marcha para Jesus e 

Parada LGBT. O mês 

de junho chegou e 

com ele as festas ju-

ninas, que vão alegrar 

a cidade e o melhor: 

com a nossa infraes-

trutura. A Diretoria de Turismo e Eventos vai cuidar de de-

zenas de festas e quermesses  espalhadas por São Paulo. 

Temos de comemorar também uma grande conquista 

para essa empresa, que é um marco para a nossa histó-

ria: ingressamos no seleto grupo da Organização Mundial 

de Turismo (OMT). Agora,o Observatório de Turismo e 

Eventos integra a Rede de Observatórios da OMT e nisso 

somos pioneiros: o primeiro observatório da América do 

Sul a atingir esse patamar. E muito mais nos aguarda: es-

tamos organizando toda a passagem da Tocha Olímpica 

por São Paulo, um evento inédito na história brasileira.

Abraços,

Alcino Rocha

Passamos por essa avenida todos 

os dias, mas você sabe quem foi 

Olavo Fontoura? O industrial nasceu 

em Bragança Paulista, em 1910. Foi 

membro da Casa Civil, exerceu os 

cargos de diretor-presidente da Vasp, 

Para quem trabalha fora, alimentar-se corretamente não 

é fácil, já que a oferta de comida é grande, mas a quali-

dade nem sempre é garantida. Por isso, fique atento às 

condições de higiene e de conservação de alimentos nos 

restaurantes e lanchonetes que você frequenta. Ao optar 

pelo serviço de delivery, o consumo da refeição deve ser 

imediato para evitar a proliferação de bactérias. Para não 

ter surpresas, você também pode trazer almoço ou seu 

lanche de casa, mesmo que tenha de acordar um pouco 

mais cedo para prepará-los. A “boa e velha” marmita 

voltou a ser tendência e há muitas dicas na internet sobre 

marmitas práticas e saudáveis. Veja algumas em 

minhamarmitatem.com.br e receitasdeminuto.com.

Não é fácil encontrar Felipe em sua sala de Operações, 

no mesmo prédio dos bombeiros. A correria para acom-

panhar montagem e desmontagem de estruturas, cuidar 

da parte logística, fiscalização de entrega e recebimen-

to de espaços faz o produtor técnico de eventos estar 

sempre de um lado ao outro do Sambódromo, onde fica 

a maior parte do tempo. Ele também contribui para a ze-

ladoria do patrimônio da SPTuris nos mais de 100 mil m² 

do Polo – e às vezes ainda vai ao Palácio ajudar a equipe 

da COP. “E, principalmente, damos suporte ao cliente na 

realização dos eventos”, conta ele, que está na empresa 

há quase sete anos, estudou Turismo e é técnico em 

Segurança do Trabalho. “Gosto de trabalhar aqui porque 

com essa formação cuido das instalações do Anhembi e, 

ao mesmo tempo, tenho preocupação com a segurança 

de todos”, diz o dedicado rapaz, natural de Santos.

Bom apetite! 

foi presidente da Aerovias Brasil S/A, diretor do Instituto 

de Medicamentos Fontoura S/A, da Fanto-Química S.A. 

e da Sociedade Rádio Cultura de São Paulo. Era oficial 

da Força Aérea Brasileira e havia sido condecorado com 

a Cruz da Aviação e a Medalha da Batalha do Atlântico 

Sul. Faleceu na capital paulista em março de 1968. Ele 

deixou uma grande contribuição em pesquisa sobre 

carvão medicinal. 
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Felipe Pousa de Souza
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ACONTECE NO TURISMO, ANHEMBI, EVENTOS, INTERLAGOS E NA CIDADE

TOCHA OLÍMPICA A CAMINHO DE SÃO PAULO

REDES SOCIAISPOR DENTRO DA MODA

Você conhece as páginas oficiais da SPTuris? 

Lá você acompanha todas as atividades em 

que a empresa está envolvida, ficando sempre 

informado de tudo. Curta e compartilhe entre 

seus amigos!

SPTuris
TurismoemSP
AnhembiParque
autodromodeinterlagos
experiencesaopaulo
observatoriodeturismoeeventos

SPTurismo
AnhembiParque
spminhacidade

@TurismoSaoPaulo
@anhembiparque
@InterlagosTrack

SUMIRÊ FASHION SHOW 

Dias 19 e 20/06

Em junho, os eventos de moda e beleza vão agitar o Anhembi.  O 

primeiro deles é a Sumirê Fashion Show, que apresentará as últi-

mas tendências em maquiagem e produtos de beleza em mais de 

100 estandes, além de shows e workshops. Logo depois, a Fenin 

Fashion reunirá toda a cadeia têxtil para mostrar as novidades 

das próximas estações. Para fechar o mês, haverá o evento mais 

importante no ramo de calçados e acessórios de moda no Brasil, a 

Francal. Todos esses eventos oferecem oportunidades únicas para 

grandes negócios, num setor de grande visibilidade nacional.

FENIN FASHION 

De 26 a 29/06

FRANCAL 

De 26 a 29/06

O revezamento da tocha olímpica em São Paulo será dia 24 

do mês que vem e os preparativos já estão em andamento. A 

equipe da DTE tem participado de reuniões com o grupo de 

trabalho conduzido pelo diretor de Infraestrutura, Ítalo Cardoso, 

que também inclui representantes de outras secretarias e em-

presas municipais. Antes da divulgação oficial do roteiro com-

pleto da tocha, é possível adiantar que a largada será no Parque 

da Independência (no Ipiranga) e a cerimônia de encerramento 

no Parque Cândido Portinari (próximo ao Parque Villa-Lobos), 

passando por pontos como Mercadão, Estadão da Luz, Estádio 

do Pacaembu, Centro, Av. Paulista e Parque Ibirapuera.

Twitter

YouTube

Facebook

LinkedIn
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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
Estagiária: Tainá Costa

Aprendizes: Amanda Quaresma e Isadora Monteiro

TURISMOSÃOPAULO

ANHEMBIPARQUE

INTERLAGOSTRACK

boletim@spturis.com

EXPEDIENTE: SPTURIS.COM|VOCÊ 

BOLETIM INSTITUCIONAL PRODUZIDO 
PELA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PESQUISA

INTERLAGOS
que um autódromo+

SPTURIS

TURISMOEMSP

ANHEMBIPARQUE

AUTODROMODEINTERLAGOS

EXPERIENCESAOPAULO 

OBSERVATORIODETURISMOEEVENTOS

SPTURISMO

ANHEMBIPARQUE

SPMINHACIDADE

SÃO PAULOTURISMO

MELHORES MOMENTOS DE MAIO

O uso do crachá funcional é 

obrigatório nas dependências da 

empresa, especialmente nas  áreas 

de circulação exclusivas para os 

participantes e visitantes dos even-

tos no Anhembi. Esta importante 

identificação deve ser colocada 

em local visível e, em caso de 

perda ou roubo, o funcionário 

deverá retirar na GRH um crachá 

provisório, até que o original seja 

substituído.

Foto: Marcelo Iha | SPTuris

LEMBRETES

VIRADA CULTURAL 2016
DTE cuidou de toda infraestrutura do megaeven-
to pelo 12º ano consecutivo. Imagem de 22/5.

ELÉTRICA 2016
Conheça o time que cuida de toda estrutura elétrica do Anhembi. Imagem de 24/5.

PARADA LGBT 2016
Equipe da DTE cuidou da infraestrutura e o OTE fez pesquisa com o público. Imagem de 29/5.

PAULISTA LOTADA
Parada LGBT foi realizada no dia 29 de maio, 
indo da Av. Paulista ao Anhangabaú.

Foto: Nara de Lima | SPTuris
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