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DTE prepara infraes-
trutura de centenas de 

eventos pela capital

FORMATURAS
DMV fecha pacote 

histórico de eventos

RESP. SOCIAL
Diretoria promove os 

rolezinhos pela cidade

Em meados de maio, quando a cidade de São Paulo teve 

fortes chuvas, tempestades e rajadas de vento, a cobertura 

do Pavilhão de Exposições do Anhembi sofreu avarias que 

causaram transtornos durante eventos. Na linha de frente 

para reparar os danos no teto, a equipe da Diretoria de Infra-

estrutura esteve e ainda continua engajada na ação emer-

gencial para impermeabilização da cobertura. Praticamente 

todos os agentes de Manutenção da empresa, incluindo as 

equipes de Jardinagem e Hidráulica, estão mobilizados dia-

riamente na aplicação da camada de material impermeabili-

zante à base de poliuretano. Enquanto José Arruda arruma 

as calhas para impedir a entrada de água, Raimundo Pereira 

fica no patamar intermediário, entre as escadas que dão 

acesso à parte superior externa, para abastecer o pessoal 

com os baldes. “Pela manhã é bastante movimentado e as 

atividades precisam ocorrer até as 15h ou 16 horas por causa 

do clima, pois, depois desse horário, o produto usado pode 

ser perdido”, explicou Raimundo. Com 26 anos de casa, o 

agente Nailson Santos subiu no teto do local pela primeira 

vez para reforçar o time. “Primeiramente, temos o cuida-

do de varrer e limpar a área onde será aplicada a primeira 

camada; depois, é colocada uma manta e, por último, há 

a terceira demão do impermeabilizante”, explicou. E outro 

colega está otimista com a melhoria: “Esse serviço deve 

garantir mais alguns anos de eventos ao Pavilhão”, afirmou, 

com confiança, o agente Messias Martins.

REFORÇO NA 
COBERTURA
Equipe da DIE mobiliza-se para 
fazer a impermeabilização na 
cobertura do Pavilhão de 
Exposições do Anhembi
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O diretor Ítalo Cardoso 
e a equipe da DIE.
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Cristiane Barros, Presler Rodrigues e Maria Ângela de Aqui-

no participaram de um processo de seleção interna em 

março deste ano para transferência para a área financeira 

da empresa. Presler veio do setor de Compras e hoje é o 

responsável pelo programa Contas a Pagar na GFI, sempre 

conferindo a nota de todos os pedidos feitos e contratos 

fechados. “Acabo trabalhando muito com o pessoal da 

DMV, porque, a cada novo contrato fechado por eles, eu 

tenho de pagar os fornecedores”, explica. Cristiane era do 

Estacionamento e agora está trabalhando com o progra-

ma Contas a Receber na GFI, auxiliando no recebimento 

do pagamento dos clientes e nas cobranças. “O desafio é 

enorme; mas poder fazer um pouco de cada coisa e ajudar 

meus colegas é o que torna tudo mais gratificante”, conta 

ela. A dupla do Financeiro está no novo setor há três meses; 

já Maria Ângela migrou mais recentemente, vinda direta-

mente da DTE para a Gerência de Contabilidade. Há 40 

dias no setor e aprendendo como funciona o processo de 

conciliação das contas contábeis, ela explica: “Por enquan-

to, o maior desafio é acostumar-se com o sistema e os 

números; é uma rotina totalmente nova e diferente da que 

eu tinha em Eventos”. A oportunidade de mudar de ares 

trouxe uma mudança na vida do trio e Presler resume bem 

o sentimento: “A principal diferença é que eu me sinto em 

uma empresa totalmente nova, tenho contato com setores 

com os quais nunca havia falado antes e faço coisas com-

pletamente diferentes”.

COLUNA DO PRESIDENTE UM DIA COM...

QUEM FOI MILTON RODRIGUES?

CURIOSIDADES

BEM-ESTAR

CUIDANDO DAS CONTAS

AQUEÇA-SE NESTE INVERNO

Caros colaboradores,

Estamos em um momento 

importante da história da 

SPTuris e do Anhembi. Em 

julho, lançaremos o edital 

definitivo de licitação para 

construção da nova arena 

multiuso, um equipamento 

único no país e que irá valori-

zar os nossos espaços. Além 

disso, ainda em julho preten-

demos abrir para consulta 
pública o edital de licitação do Novo Anhembi, que visa 

à ampliação, revitalização e modernização de todo o 

complexo – com exceção do Sambódromo. Porém, 

além de estarmos planejando o futuro do Anhembi, é 

importante continuarmos cuidando desse grande pa-

trimônio da cidade de São Paulo no presente. Por isso, 

toda a empresa está muito focada e buscando realizar 

as principais melhorias necessárias ao funcionamento 

do Pavilhão, do Palácio e das outras áreas. Temos feito 

um acompanhamento bastante rigoroso das reformas 

e os funcionários da DIE estão se dedicando muito, 

com a ajuda estratégica do pessoal da GJU, DAF, DMV, 

Assessoria Especial, entre outros. O processo é longo, 

mas precisamos muito do empenho de todos. A SPTuris 

e o Anhembi contam com vocês.

Abraços,

Alcino Rocha

O inverno chegou e uma ótima forma de aquecer-se é 

aproveitando a gastronomia da estação. Entre diversas 

opções, os festivais de sopas fazem sucesso nas padarias, 

como na Dona Dêola e Galeria do Pães, além do tradicio-

nal Ceagesp, que atrai uma multidão com suas deliciosas 

receitas. Para quem gosta de fondue, o Era uma vez um 

Chalezinho agrada aos paladares mais exigentes. E, para 

acompanhar todas essas gostosuras, um bom vinho ou um 

chocolate quente são as combinações perfeitas! Saiba mais 

em cidadedesaopaulo.com.

Milton Camargo da Silva Ro-

drigues (1904-1971) trabalhou 

quase sua vida inteira com 

educação, como professor 

catedrático de Estatística e 

Educação. Lecionou na USP, 

onde regeu a Cadeira de Ad-

ministração Escolar; exerceu 

o cargo de diretor-geral do 

Departamento de Educação 

do Distrito Federal e do Esta-

do de São Paulo; representou 

o Brasil nas Conferências Internacionais de Estatística e 

foi um membro da Comissão do Instituto Interamerica-

no de Estatística e consultor técnico sobre o assunto. 

Escreveu obras fundamentais sobre a matéria em que 

se especializou, como o Dicionário de Estatística e um 

Tratado de Estatística Geral. Essa foi a pessoa que deu 

origem ao nome da rua que entremeia o Palácio e o 

Sambódromo, na saída para a Av. Olavo Fontoura.

Fo
to

: 
Jo

se
 C

o
rd

e
ir

o
 | 

SP
Tu

ri
s

Fo
to

: 
Jo

se
 C

o
rd

e
ir

o
 | 

SP
Tu

ri
s

Maria Ângela, Cristiane 
e Presler.
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ACONTECE NO TURISMO, ANHEMBI, EVENTOS, INTERLAGOS E NA CIDADE

GRANDE NEGOCIAÇÃO DE FORMATURAS

SÃO JOÃO NÃO PARA

#DRS NO ROLÊ

O final do mês de junho foi agitado no calendário dos rolezinhos da cidade. Com um show no dia 19/6, em Pirituba, e 

mais dois no dia 26/6, em Guaianases e Vila Natal, artistas como Mc Phe Cachorrera, Mc Hariel, Mc Menor da VG e Mc 

Léo da Baixada subiram aos palcos para animar o público. Com mais de 2.500 pessoas presentes, os eventos foram um 

sucesso. A Diretoria de Responsabilidade Social terá uma nova programação de shows em agosto, com uma série de 

outros rolezinhos. Para saber mais, acesse o blog www.spturis.com/voce ou facebook.com/spturis.

Funk Ostentação no Rolezinho de Pirituba, 
com (da esquerda para a direita): MC Hariel, 
MC Menor da VG e MC Léo da Baixada.

A DMV conseguiu 15 novos eventos em datas ociosas no 

calendário do Anhembi – os contratos foram firmados no fim 

do mês de maio.  Em parceria com a Millenium Formaturas, as 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) realizarão as cerimô-

nias de colação de grau de diversos cursos ao longo de 13 datas 

no mês de agosto, chegando até mesmo a fazer mais de uma 

colação por dia! Orgulhosa com a performance da equipe, em 

especial dos colaboradores Erséa Maria Alves e Kayo Oliveira, a 

gerente de Vendas, Planejamento e Marketing, Rosangela Nas-

cimento, comenta a estratégia: “Os contratos foram fechados 

graças a uma política comercial agressiva e um ótimo relacio-

namento comercial com a empresa Millenium, ocupando datas 

com baixa probabilidade de locação pela proximidade, fato que 

só traz benefícios para a empresa”.
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Julho está só começando, mas todos os finais de semana 

já estão comprometidos com quermesses e festas típicas. 

Os eventos não param e acontecem em todas as regiões da 

cidade. Como no mês passado, centenas de festas julinas vão 

agitar a metrópole com produção da SPTuris, por meio da DTE 

que, além de produzir, fornece itens de infraestrutura para a 

realização desses eventos. São celebrações em associações e 

bairros que trazem um diferencial aos moradores das locali-

dades mais carentes. ”Só no primeiro final de semana de julho 

aconteceram cerca de 40 festas espalhadas pela cidade e uma 

delas é a Festa Julina da Associação Beneficente Filadélfia, no 

bairro Cidade Patriarca, divertindo crianças e idosos”, conta 

o gerente de Controle de Contratos de Turismo e Eventos, 

Ricardo dos Santos.Fo
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Festa junina promovida 
pela SPTuris na praça de 
esportes da CMTC em 
Santana, no dia 25 de 
junho.

Rosangela Nascimento, 
gerente de Vendas, Plane-
jamento e Marketing.
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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
Estagiários: Hares Pascoal e 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 JUNHO

LEMBRETES

EQUIPE DA DMV 2016
Conheça a equipe da DMV e sua nova integrante, a diretora de Marketing e Vendas, Nina Bastos (ao centro, de azul). Imagem de 24/6.

VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS H1N1
A vacina foi aplicada em 16 de junho, no Ambulatório.

OBRAS NO AUTÓDROMO 2016
Adequação das garagens dos boxes. Imagem de 22/6. ALÉM DA SPTURIS

Quer saber os hobbies dos nossos colaboradores? Acesse 
o blog spturis.com/voce e descubra! Na imagem, Robert 
Ferreira, coordenador da GRH e também especialista em 

montanhas-russas. Imagem de 13/6.

Fotos: Jose Cordeiro | SPTuris

Fique de olho nos cursos oferecidos pela Emasp - Escola 
Municipal de Administração Pública de São Paulo, que 
são divulgados via comunicado da Intranet, pois, além de 
serem gratuitos, contribuem para o aperfeiçoamento pro-
fissional e todos os participantes que cumprirem a carga 
horária recebem um certificado.  Em caso de dúvidas, 
procure a GRH, no ramal 0486. Participe!

CURSOS
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