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Transplante de
cabelo é tendência
em tratamentos
contra a calvície
A relação com os cabelos tem se tornado ainda mais importante para homens e mulheres,
especialmente por causa da exposição cada
vez maior nas redes sociais. E estar com os
fios alinhados e com volume adequado torna-se essencial. É por isso que surgem a cada
dia novos e diferentes tipos de tratamentos
que buscam eliminar ou pelo menos reduzir
os problemas como a alopecia, que é a queda
dos fios. E um dos que mais tem conquistado
espaço é o transplante capilar, especialmente
o que utiliza a técnica Follicular Unit Excision
(FUE).
E não é para menos, pois as vantagens para
os pacientes são inúmeras. Uma delas é o fato
de ser um transplante minimamente invasivo,
portanto sem cicatrizes. Além disso, como é

feito com o folículo piloso da própria pessoa,
não há o risco de rejeição, por exemplo. O
método também garante que os cabelos não
caiam no futuro, já que a remoção para reimplante é feita de áreas imunes geneticamente
à queda.
A ICB implante Capilar, localizada no BCP Office, conta com um corpo clínico especializado
na técnica do FUE e vem conseguindo devolver
a autoestima aos pacientes. “É uma técnica
sem cortes e sem dor. E o resultado é muito
bom e uma aparência com extrema naturalidade”, comenta Tiago Secches, Diretor do ICB.
Para se ter uma ideia de como funciona o tratamento, em geral o paciente passa o período
da manhã na clínica e vai embora à tarde com
6 mil fios implantados e sem nenhuma cicatriz.

ESTREIAS

“Os cabelos nascem normalmente após alguns
meses e a técnica pode ser aplicada tanto em
homens como em mulheres”, garante.

CUIDADOS
É claro que antes de iniciar o transplante
propriamente dito é preciso passar por uma
avaliação, já que a queda de cabelo pode ter
causas genéticas, hormonais, por reação a medicamentos ou tratamentos e até traumas na
região.
Após o implante, o paciente também precisa
tomar alguns cuidados, como evitar o sol diretamente no couro cabeludo.

CINEMA KINOPLEX
MINHA VIDA EM MARTE
Sinopse: O tempo passou, Fernanda (Mônica Martelli) e Tom (Marcos Palmeira) estão casados e com
uma filha de cinco anos. Só que
eles estão vivendo um momento
de desgaste total na relação. Para
superar o momento difícil, ela
conta com o sócio e inseparável
Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro
de todas as horas.
Direção: Susana Garcia
Gênero: Comédia

VIDRO
Sinopse: Presos em uma instituição
para serem estudados, os personagens Elijah Price (Samuel L. Jackson)
e David Dunn (Bruce Willis), se encontram com o sinistro Kevin Wendell
Crumb (James McAvoy) e suas múltiplas personalidades. Mas essa reunião tem tudo para terminar mal, pois
Price tem planos malignos.
Direção: M. Night Shyamalan
Gênero: Suspense e terror psicológico
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Espaço Leitura Brascan incentiva clientes
a dividirem o gosto pela leitura
O incentivo à leitura é um dos projetos
do BCP neste mês de fevereiro com o
Espaço Leitura Brascan. E para incentivar esse hábito e espalhar a “mania”
de leitura, nada mais saudável que oferecer a possibilidade para as pessoas
escolherem um livro, levar para casa
gratuitamente para ser lido de forma
tranquila e incentivar esse leitor a também fazer uma doação de outros livros.
Esta é a proposta do Espaço, que defende o acesso a livros em um local
que vai muito além das quatro paredes
de uma biblioteca ou livraria. O Espaço está montado ao lado do quiosque
Blue Shine no BCP, entre os dias 11 e
28 de fevereiro, e os livros serão todos
carimbados com a mensagem “A leitura
faz parte do crescimento”. Haverá uma
estante com livros que poderão ser levados pelos clientes e um espaço para

quem desejar fazer doação de livros já
lidos e esquecidos em casa, para que
outras pessoas possam ler e passar a
história para frente depois de terminar.
Mas se a ideia é uma leitura rápida,
também haverá um local para quem
deseja apreciar a história de um livro
em uma hora vaga.
“Seja por prazer, seja para estudar ou
para se informar, a prática da leitura
aprimora o vocabulário e dinamiza o
raciocínio e a interpretação”, diz Cláudio César Costa, Gerente-Geral do BCP
Open Mall.
Segundo ele, infelizmente as pessoas
estão deixando de lado os livros e se
dedicando mais aos aparelhos eletrônicos. “A leitura, além de favorecer o
aprendizado de conteúdos específicos,
aprimora a escrita. O contato com os
livros ajuda ainda a formular e organi-

zar uma linha de pensamento e é uma
ótima técnica para memorização de
conteúdos”, lembra.
HISTÓRIA
As trocas informais de livros em lugares públicos ou espaços privados é
uma tendência em todo o mundo. O
incentivo à leitura é feito de forma que
as pessoas deixam os livros lidos em
algum local de troca. Outra pessoa lê
o livro e, de novo, o deixa no mesmo
local ou em outro com a mesma finalidade para que o ciclo se repita.
Atualmente há inúmeros grupos de
trocas de livros no Brasil. Calcula-se
que mais de 10 milhões de livros foram
trocados desde que teve início esse
movimento, que já foi percebido em
132 países que abraçaram a ideia de
incentivar a leitura.

E D I TO R I A L

As férias chegam ao fim e o mês de fevereiro
começa com novos projetos no BCP
Após o período de festas de fim de ano e o descanso merecido das férias, chega a hora de colocar em prática os novos projetos. E as novidades
não param. Neste mês teremos uma surpresa excepcionalmente agradável aos nossos visitantes: o Espaço Leitura Brascan, totalmente dedicado
ao incentivo à leitura e no qual será possível levar livros para serem lidos em casa. O espaço também receberá doações de livros para que todos
possam ter a oportunidade de uma boa leitura. Nesta edição, o Brascan Century Plaza também faz um alerta importante, já que estamos no
verão, estação do ano em que o mosquito Aedes aegypti se prolifera com mais facilidade e aumentam os casos de dengue. Além disso, apresentamos novidades em operações no BCP.
Cláudio César Costa

Boa leitura e um bom mês de fevereiro a todos!

AEDES AEGYPTI E A PREVENÇÃO NO BRASCAN

Altas temperaturas e volume maior
de chuvas são condições propícias
para o aumento de casos de dengue
Não dá para descuidar. Um pouquinho de água parada e pronto. A fêmea do mosquito Aedes aegypti coloca seus ovos. E com o clima
mais quente e úmido, que facilita a eclosão dos ovos, mais e mais focos de mosquitos são registrados, fazendo com que os cuidados
sejam redobrados para evitar a transmissão da dengue. Sem contar as outras doenças – zica, chikungunya e febre amarela – transmitidas
também pelo mosquito.
E para quem ainda acha que os cuidados não são necessários, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo apontou que no ano de 2018
foram registrados 9 mil casos de dengue, um volume 30% maior que em 2017.
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O Aedes aegypti é muito perigoso porque se acostumou a viver perto do homem e se prolifera em áreas urbanas, especialmente naquelas
com grande densidade populacional. Além disso, são insetos domiciliados, que preferem viver em ambientes internos, como o interior das
construções – casas, comércios – onde também ficam protegidos das condições climáticas, o que favorece sua sobrevivência.
Para piorar, o Aedes aegypti tem uma preferência pelo sangue de mamíferos, especialmente o de seres humanos. E se uma pessoa for
picada – pela fêmea do mosquito, que é a que se alimenta de sangue, porque precisa dele para amadurecer seus ovos – e ela estiver
infectada, esse mosquito se torna um transmissor e pode infectar outras diversas pessoas.
Se não bastassem todas essas características, segundo uma pesquisa do Instituto Butantan, o mosquito possui patrimônio genético muito
rico e variável, o que significa que eles têm um grande potencial para evoluir rapidamente e adaptar-se às adversidades.
Sem contar que a fêmea é capaz de botar até 100 ovos de uma só vez. E faz isso a cada cinco dias, e o tempo médio de vida de um mosquito
é em torno de 20 dias na natureza.
Como o criadouro é o fator que favorece a propagação do Aedes, o combate só é eficaz com a eliminação de recipientes com água parada.
Por isso, é tão importante eliminar ou fechar o acesso a esses recipientes. No BCP, a prevenção e o combate ao mosquito é feito com a
termonubulização, que é a aplicação de calda inseticida por meio de uma densa neblina de inseticida para controle de insetos voadores e
rasteiros. A eficácia desse método se dá pela capacidade de penetração das gotículas do produto, inclusive nos esconderijos dos insetos.

PEDAÇO POR PEDAÇO: O JEITO NAPOLITANO DE COMER PIZZA
EM PEDAÇOS INDIVIDUAIS E COM MUITO SABOR
Sair para um programa com os amigos
é uma delícia. Mas na hora de escolher
o que comer é sempre um dilema. E se
a opção é por pizza, a discussão não
tem fim sobre o melhor sabor. Então,
a solução é a Pedaço por Pedaço, um
espaço na entrada do complexo de
cinemas Kinoplex no Brascan Open Mall,
com mesinhas dispostas em um ambiente
gostoso e com as pizzas em pedaços
individuais, feitas com massa leve e muito
crocante, e elaboradas somente com
ingredientes premium.
As fatias de pizza são assadas na hora.
Os sabores são diversos e não ficam de
fora os tradicionais, como: muçarela,
portuguesa, calabresa, peperoni, quatro
queijos e marguerita, além de sempre um
sabor especial, como a Light América, que
leva uma muçarela leve na base, tomates
frescos picados, queijo Minas Frescal em
cubos, azeitonas em fatias e manjericão.
“Nos fins de semana diversificamos a preparação e trabalhamos com outros ingredientes, como atum, cogumelos fatiados
e escarola. E em todas mantemos nossa
qualidade e não abrimos mão do molho
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caseiro cozido com ervas e nosso tempero especial”, destaca Telêmaco Martins
dos Santos, fundador e administrador da
marca.
Segundo ele, no último mês de novembro
a Pedaço por Pedaço também introduziu
no cardápio as “Minis”, pizzas em discos
pequenos individuais. Para este modelo
foram selecionados alguns dos recheios
servidos diariamente. Porém, o cliente
pode inovar e fazer uma combinação especial.
Há ainda as opções doces, como as de
chocolate ao leite com cobertura de chocolate branco ou com uma fruta, como
morango ou banana. “A filosofia da marca
nasceu para que a pizza seja comida com
as mãos e em pedaços fartos de massa
crocante, molho caseiro e recheios de
muita qualidade”, garante Santos.
Um dos diferenciais da Pedaço por Pedaço é a agilidade em oferecer ao cliente a
possibilidade de optar por diversos sabores, além da qualidade dos produtos e da
facilidade em saborear o pedaço de pizza
que mais agrada.
Para garantir a agilidade, a pizza é pré-

Essa termonebulização é feita no Brascan a cada 15 dias, tanto na área de vegetação, como nas garagens e recepções.
Além disso, um tratamento com larvicida é feito mensalmente na parte da vegetação do Mall, especialmente nas bromélias que estão
distribuídas por toda a área verde, e a cada seis meses no piso elevado, já que ainda na fase de larva, os mosquitos se concentram em
pequenos recipientes. E esse é o momento mais apropriado e eficaz para combater o Aedes.

-assada. Desta forma, assim que é feito
o pedido, o pedaço fica pronto com rapidez. “E os pedaços são bem generosos,
com fartura nos recheios. Isso deixa para
o cliente somente na dúvida de qual sabor escolher em cada pedaço. Além disso,
temos outro diferencial, que é o Robby
por Pedaço, que é um pedaço de pizza
generoso e fechado, salpicado com queijo parmesão e ervas finas, com borda de
requeijão. É um sucesso”, destaca.
Fundada em 2004, a Pedaço por Pedaço
ainda oferece aos clientes a opção de assistirem ao preparo das pizzas antes de se
acomodarem para saborear a pizza.
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Transplante de
cabelo é tendência
em tratamentos
contra a calvície
A relação com os cabelos tem se tornado ainda mais importante para homens e mulheres,
especialmente por causa da exposição cada
vez maior nas redes sociais. E estar com os
fios alinhados e com volume adequado torna-se essencial. É por isso que surgem a cada
dia novos e diferentes tipos de tratamentos
que buscam eliminar ou pelo menos reduzir
os problemas como a alopecia, que é a queda
dos fios. E um dos que mais tem conquistado
espaço é o transplante capilar, especialmente
o que utiliza a técnica Follicular Unit Excision
(FUE).
E não é para menos, pois as vantagens para
os pacientes são inúmeras. Uma delas é o fato
de ser um transplante minimamente invasivo,
portanto sem cicatrizes. Além disso, como é

feito com o folículo piloso da própria pessoa,
não há o risco de rejeição, por exemplo. O
método também garante que os cabelos não
caiam no futuro, já que a remoção para reimplante é feita de áreas imunes geneticamente
à queda.
A ICB implante Capilar, localizada no BCP Office, conta com um corpo clínico especializado
na técnica do FUE e vem conseguindo devolver
a autoestima aos pacientes. “É uma técnica
sem cortes e sem dor. E o resultado é muito
bom e uma aparência com extrema naturalidade”, comenta Tiago Secches, Diretor do ICB.
Para se ter uma ideia de como funciona o tratamento, em geral o paciente passa o período
da manhã na clínica e vai embora à tarde com
6 mil fios implantados e sem nenhuma cicatriz.

ESTREIAS

“Os cabelos nascem normalmente após alguns
meses e a técnica pode ser aplicada tanto em
homens como em mulheres”, garante.

CUIDADOS
É claro que antes de iniciar o transplante
propriamente dito é preciso passar por uma
avaliação, já que a queda de cabelo pode ter
causas genéticas, hormonais, por reação a medicamentos ou tratamentos e até traumas na
região.
Após o implante, o paciente também precisa
tomar alguns cuidados, como evitar o sol diretamente no couro cabeludo.

CINEMA KINOPLEX
MINHA VIDA EM MARTE
Sinopse: O tempo passou, Fernanda (Mônica Martelli) e Tom (Marcos Palmeira) estão casados e com
uma filha de cinco anos. Só que
eles estão vivendo um momento
de desgaste total na relação. Para
superar o momento difícil, ela
conta com o sócio e inseparável
Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro
de todas as horas.
Direção: Susana Garcia
Gênero: Comédia

VIDRO
Sinopse: Presos em uma instituição
para serem estudados, os personagens Elijah Price (Samuel L. Jackson)
e David Dunn (Bruce Willis), se encontram com o sinistro Kevin Wendell
Crumb (James McAvoy) e suas múltiplas personalidades. Mas essa reunião tem tudo para terminar mal, pois
Price tem planos malignos.
Direção: M. Night Shyamalan
Gênero: Suspense e terror psicológico
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Espaço Leitura Brascan incentiva clientes
a dividirem o gosto pela leitura
O incentivo à leitura é um dos projetos
do BCP neste mês de fevereiro com o
Espaço Leitura Brascan. E para incentivar esse hábito e espalhar a “mania”
de leitura, nada mais saudável que oferecer a possibilidade para as pessoas
escolherem um livro, levar para casa
gratuitamente para ser lido de forma
tranquila e incentivar esse leitor a também fazer uma doação de outros livros.
Esta é a proposta do Espaço, que defende o acesso a livros em um local
que vai muito além das quatro paredes
de uma biblioteca ou livraria. O Espaço está montado ao lado do quiosque
Blue Shine no BCP, entre os dias 11 e
28 de fevereiro, e os livros serão todos
carimbados com a mensagem “A leitura
faz parte do crescimento”. Haverá uma
estante com livros que poderão ser levados pelos clientes e um espaço para

quem desejar fazer doação de livros já
lidos e esquecidos em casa, para que
outras pessoas possam ler e passar a
história para frente depois de terminar.
Mas se a ideia é uma leitura rápida,
também haverá um local para quem
deseja apreciar a história de um livro
em uma hora vaga.
“Seja por prazer, seja para estudar ou
para se informar, a prática da leitura
aprimora o vocabulário e dinamiza o
raciocínio e a interpretação”, diz Cláudio César Costa, Gerente-Geral do BCP
Open Mall.
Segundo ele, infelizmente as pessoas
estão deixando de lado os livros e se
dedicando mais aos aparelhos eletrônicos. “A leitura, além de favorecer o
aprendizado de conteúdos específicos,
aprimora a escrita. O contato com os
livros ajuda ainda a formular e organi-

zar uma linha de pensamento e é uma
ótima técnica para memorização de
conteúdos”, lembra.
HISTÓRIA
As trocas informais de livros em lugares públicos ou espaços privados é
uma tendência em todo o mundo. O
incentivo à leitura é feito de forma que
as pessoas deixam os livros lidos em
algum local de troca. Outra pessoa lê
o livro e, de novo, o deixa no mesmo
local ou em outro com a mesma finalidade para que o ciclo se repita.
Atualmente há inúmeros grupos de
trocas de livros no Brasil. Calcula-se
que mais de 10 milhões de livros foram
trocados desde que teve início esse
movimento, que já foi percebido em
132 países que abraçaram a ideia de
incentivar a leitura.

