
A grande festa do cinema com a revelação 
dos melhores trabalhos da indústria cine-
matográfi ca foi realizada no último dia 24 de 
fevereiro, em Los Angeles, Estados Unidos. A 
cerimônia da Academia de Artes e Ciências 
Cinematográfi cas de Hollywood, teve várias 
surpresas, especialmente o vencedor de me-
lhor fi lme, cuja estatueta foi para Green Book: 
O Guia, que superou os favoritos Roma, A Fa-
vorita, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, Vice 
e Bohemian Rhapsody.
Na 91ª edição do Oscar , as novidades foram 
a indicação de Pantera Negra, que se tornou 
o primeiro fi lme de super-heróis incluído na 

disputa de melhor fi lme e Roma, que foi o pri-
meira longa da Netfl ix indicado.
Green Book: O Guia conta a história de uma 
amizade entre um motorista racista e um mú-
sico negro. O fi lme também ganhou o prêmio 
de melhor Roteiro Adaptado e Ator Coadju-
vante, com Mahershala Ali. 
Já Bohemian Rhapsody, uma cinebiografi a do 
Queen e de Freddie Mercury, levou quatro es-
tatuetas, incluindo melhor ator para Rami Ma-
lek. Outro destaque fi cou para Roma, que deu 
três prêmios a Alfonso Cuarón, incluindo sua 
segunda estatueta como diretor e o primeiro 
Oscar de Filme Estrangeiro para o México.

Grenn Book: O Guia
Filme, Ator Coadjuvante para Mahershala Ali 
e Roteiro Original.
Bohemian Rhapsody
Ator para Rami Malek, Edição, Edição de Som 
e Mixagem de Som.
A Favorita
Atriz para Olivia Colman.
Roma
Diretor, com Alfonso Cuarón, Fotografi a 
e Filme de Língua Estrangeira.
Se a Rua Beale Falasse
Atriz Coadjuvante para Regina King.
Pantera Negra
Trilha Sonora Original, Figurino e Direção de Arte.
Infi ltrado na Klan
Roteiro Adaptado.
Homem-Aranha no Aranhaverso
Animação.
Shallow e Nasce uma Estrela
Canção Original.
Skin
Curta-Metragem.
Animal Behavior
Curta de Animação.
Vingadores: Guerra Infi nita
Efeitos Visuais.
Vice
Maquiagem e Penteado.
Free Solo
Documentário.
Absorvendo o Tabu
Documentário Curta-Metragem.

CARNAVAL EM SÃO PAULO:
uma explosão de cores e tradições

Escolas de Samba
Nos dias 1 e 2 de março desfi laram as 
Escolas de Samba do Grupo Especial, que 
apresentaram seus enredos para o mundo

Oscar 2019 premia os melhores 
fi lmes e profi ssionais do ano

A festa de Momo na capital paulista 
este ano ganhou ainda mais brilho com 
os imperdíveis blocos que tomaram as 
principais ruas e avenidas da cidade. 
Ofi cialmente, o Carnaval foi realiza-
do entre os dias 1º e 5 de março, mas 
desde o dia 23 de fevereiro os foliões 
já pediram passagem para registrar a 
animação com a folia iniciada pelos 
Blocos de Carnaval.
Com o desfi le das Escolas de Samba, 
que trouxeram a arte exposta em to-
dos os detalhes, os Blocos fi zeram do 
Carnaval de São Paulo um dos mais 
atrativos do Brasil. Neste ano foram 
516 blocos que saíram pelas principais 

avenidas e ruas da cidade, sendo 16 
Megablocos, que atraíram 12 milhões 
de foliões para a festa, segundo dados 
da prefeitura. 
Os Megablocos que saíram para as 
ruas foram: Casa Comigo, Bicho Maluco 
Beleza, CarnaKOO, Beleza Rara, Frevo 
Mulher e Ritaleena, Monobloco, Bloco 
do Dennis, Gambiarra com Tiago Abra-
vanel, Acadêmicos do Baixo Augusta, 
BragsNice com Sidney Magal, Minho-
queens, Tarado Ni Você, Ajayô Kids de 
Carlinhos Brown, Afro Llu Obá de Min, 
Love Fest, Lua Vai, Bloco Agrada Gregos, 
Siga Bem Caminhoneira, Navio Pirata 
com BaianaSystem, Meu Santo é Pop, 

Largadinho com Claudia Leitte, Bloco 
da Preta Gil e Pipoca da Rainha com 
Daniela Mercury.

Carnaval para as crianças
Como a maior festa popular do Brasil, o 
Carnaval também contempla as crian-
ças, que curtiram a folia pelas ruas de 
São Paulo. Foram 12 blocos infantis que 
desfi laram em várias regiões desde o 
dia 23 de fevereiro, como o Bloco Ma-
mãe eu Quero e o Bloquinho Carnava-
lesco Tindôtetê. A festa dos pequenos 
terminou com os blocos Charanguinha 
do França e Erê Tantã Bloco de Brincar.

COLORADO DO BRÁS
Enredo - “Hakuna Matata, 
isso é viver”

IMPÉRIO DE CASA VERDE
Enredo - “O Império contra-
ataca”

MANCHA VERDE
Enredo - “Oxalá, salve a 
princesa! A saga de uma 
guerreira negra”

GAVIÕES DA FIEL
Enredo - “A saliva do santo 
e o veneno da serpente” 

ACADÊMICOS DO TATUAPÉ
Enredo - “Bravos Guerreiros 
– Por Deus, pela honra, pela 
justiça e pelos que precisam 
de nós”

X-9 PAULISTANA
Enredo – homenagem ao 
cantor e compositor Arlindo 
Cruz

TOM MAIOR
Enredo - “Penso, ogo existo. 
As interrogações do nosso 
imaginário na busca do 
inimaginável”

VAI-VAI
Enredo - “Vai-Vai, o 
quilombo do futuro”

ROSAS DE OURO
Enredo - “Viva Havastan!”

UNIDOS DA VILA MARIA
Enredo - “Nas asas do 
grande pássaro, o voo da 
Vila ao império do Sol”

ACADÊMICOS DO TUCURUVI
Enredo - “Liberdade, o 
canto retumbante de um 
povo heroico”

ÁGUIA DE OURO
Enredo - “Brasil, eu quero 
falar de você! Que país é 
esse!”

DRAGÕES DA REAL
Enredo - “A invenção do 
Tempo – Uma odisséia em 
65 minutos”

MOCIDADE ALEGRE
Enredo - “Ayakamaé – As 
águas sagradas do sol e da 
lua”

CAPITÃ MARVEL
Sinopse: Baseado na personagem 
das HQs da Marvel original de 
1968, o fi lme conta a história de 
Carol Danvers e mostra como ela 
se torna a heroína Capitã Marvel. 
Tudo isso enquanto a Terra é cap-
turada no centro de uma guerra 
intergaláctica entre dois mundos 
alienígenas – Kree e Skrull.
Direção: Anna Boden e Ryan Fleck
Gênero: Super-herói

DUMBO
Sinopse: A nova versão do fi lme 
traz um elefante recém-nascido 
de orelhas enormes, que é motivo 
de piada em um circo, se transfor-
mar em estrela depois que todos 
descobrem que ele pode voar. O 
pequeno elefante traz a clássica 
e imortal história em que as dife-
renças são celebradas e os sonhos 
ganham asas.
Direção: Tim Burton
Gênero: Animação

ESTREIAS CINEMA KINOPLEX 

Administração  450
Ambulatório  470
Bombeiros (Belfort)  457
Central (GPS)  456/459
Carga e descarga Offi ce 455

Limpeza (Centro)   451
Mensageria (Sodexo)   454
Recepção Corporate   *3/*4/*5
Recepção Offi ces   *1/*2
Linktel    2165-2193

Rua Joaquim Floriano, 466
Itaim Bibi • São Paulo/SP
(11) 2165-8212

Sodexo/Adm.: (11) 2165-2230 - Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 18h

Ramais internos úteis • BCP Itaim

BCP News • Gerente-Geral: Cláudio César Costa • Produção, Projeto Gráfi co e Diagramação: Aktus Soluções Criativas - www.aktus.com.br
• Jornalista Responsável: Vilma Gasques - MBT: 25357SP • Impressão: Belince - Tiragem: 600 exemplares
Envie suas sugestões para contato@aktus.com.br

Administração:

Um gesto que pode
mudar o mundo

Pessoas com defi ciência precisam de uma vaga um
pouco maior para que possam ter acessibilidade.

Lembre-se disso quando estacionar.

www.bcpopenmall.com.br
     brascanopenmall1
     brascanopenmall

ANO 12 • EDIÇÃO 156 • MARÇO/19INFORMATIVO DA BRASCAN OPEN MALL

www.bcpopenmall.com.br
     brascanopenmall1
     brascanopenmall

F E S T A  D A  S É T I M A  A R T E



2  | BCP NEWS | Março/2019

A festa mais colorida, brilhante, animada e democrática do ano foi um sucesso em São Paulo. Entre os dias 1º e 5 de março, o Brasil acompanhou 
os principais eventos carnavalescos de várias cidades. Em São Paulo as escolas de samba levaram para o desfile no Sambódromo do Anhembi 
enredos com histórias, informação e conhecimento ao público. Os detalhes dessa festa popular podem ser conferidos aqui no BCP News, que 
também faz uma homenagem às mulheres pelo seu Dia Internacional, destaca os vencedores do Oscar em 2019 e um alerta sobre a preservação 
da água, um bem precioso para toda a humanidade.!

Aproveitem a leitura e um bom mês de março para todos.              Cláudio César Costa

O Carnaval e a alegria das cores que 
encantam os foliões todos os anos

E D I T O R I A L

ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DESSE BEM UNIVERSAL
PARA O FUTURO DO PLANETA

Tecnologia e inovação são temas 
escolhidos pela ONU para comemorar 
o Dia Internacional da Mulher 

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D A  M U L H E R

O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, 
celebra as conquistas das mulheres nos cenários sociais, políti-
cos e econômicos ao longo dos anos. Neste ano, a entidade das 
Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 
das Mulheres (ONU Mulheres) definiu que a data deve ter como 
mote: “Pensemos em Igualdade, Construção com Inteligência e 
Inovação para a Mudança”.

A entidade chegou a esse conceito após considerar que o aperfei-
çoamento de sistemas de proteção social, o acesso aos serviços 
públicos e a infraestrutura sustentável podem contribuir para a 
defesa da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. 

Segundo a ONU, é necessário investir em “planejamentos que 
rompam com a situação habitual, a fim de eliminar as barreiras 
estruturais e garantir que nenhuma mulher e nenhuma menina 
fiquem para trás”. Este é um dos objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da entidade até 2030. Para isso, indica que o ideal 
seria a criação de sistemas, que possam abranger desde o banco 
móvel até a inteligência artificial e a internet das coisas, 
para que proporcionem mais inclusão a essa parcela 
da população.

Esta definição se baseia na premissa de que a 
inovação e a tecnologia trazem oportunida-
des sem precedentes, mas as mulheres ain-

da não estão representadas de maneira suficiente nos campos da 
ciência, tecnologia, engenharia, matemática e design, entre ou-
tros. E isso impede o desenvolvimento e a influência de inovações 
sensíveis ao gênero que permitam alcançar benefícios transfor-
madores para a sociedade.

HISTÓRIA
O dia 8 de março tem como objetivo central convidar a sociedade 
a refletir sobre a condição feminina no mundo e a debater ques-
tões de igualdade de direitos entre mulheres e homens. Assim, 
a ocasião busca firmar a equidade de direitos entre os gêneros, 
sem que as diferenças biológicas entre os sexos sejam utilizadas 
como pretexto para diminuir o valor da mulher.

A data foi oficializada pela ONU em 1975. Não há consenso abso-
luto sobre a origem da celebração, mas o relato mais forte men-
ciona que o dia 8 de março teria tido início em um incêndio em 
1857 numa fábrica de Nova Iorque, em que dezenas de mulheres 

teriam morrido após reivindicaram melhores condições de 
trabalho. Porém, os primeiros relatos de um dia dedi-

cado à causa das mulheres são de 1908, em Chi-
cago, num evento que reuniu mais de 1,5 mil 

mulheres que saudaram as reivindicações 
por igualdade econômica e política entre 
homens e mulheres.

A água é um elemento vital para o de-
senvolvimento humano e econômico da 
sociedade e um recurso essencial para 
a sobrevivência de todos os seres vivos. 
Porém, o desperdício e a negligência com 
este bem, principalmente devido à polui-
ção causada pelas atividades humanas, 
faz com que a água não esteja disponível 
para o consumo em muitas regiões do 
mundo. 
Para conscientizar sobre o impacto da re-
dução do insumo para a sobrevivência de 
todo o planeta, em 1992 a Organização das 
Nações Unidas (ONU) divulgou a Declara-
ção Universal dos Direitos da Água e insti-
tuiu o dia 22 de março como o Dia Mundial 
da Água. O objetivo da data pela ONU foi 
dar visibilidade à necessidade de 20% da 
população mundial que não tem acesso à 
água limpa. Isso significa quase 1,6 bilhão 
de seres humanos vivendo sem esse im-
portante insumo.

No documento da Declaração, a entidade 
destaca que “o equilíbrio e o futuro de 
nosso planeta dependem da preserva-
ção da água e de seus ciclos. Estes de-
vem permanecer intactos e funcionando 
normalmente para garantir a continuida-
de da vida sobre a Terra. Este equilíbrio 
depende, em particular, da preservação 
dos mares e oceanos, por onde os ciclos 
começam”. 
A declaração ainda é composta por dez 
artigos, que destacam a água como parte 
do patrimônio do planeta; como condição 
essencial para a vida de todo ser vegetal, 
animal e humano; os recursos naturais de 
transformação da água; o equilíbrio e o 
futuro do planeta, que dependem da pre-
servação da água e de seus ciclos; a água 
como empréstimo aos nossos sucessores; 
a água como uma doação gratuita da na-
tureza; que não deve ser desperdiçada, 
poluída e envenenada; utilização da água 

e respeito à lei; a gestão da água e o equi-
líbrio entre sua gestão e as necessidades 
da sociedade e o planejamento da gestão 
da água levando em conta a solidariedade 
e o consenso em razão de sua distribuição 
desigual sobre a Terra.

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA
A água é um dos recursos finitos mais es-
senciais para a sobrevivência da vida no 
planeta. Apesar de a superfície terrestre 
ser formada por aproximadamente 70% 
de água, apenas 3% é de água doce (dos 
rios, lagos e reservatórios subterrâneos). 
E apenas 0,77% dessa água é considerada 
apropriada para o consumo.
De acordo com a ONU, a cada 20 anos o 
consumo mundial de água duplica, o que 
pode gerar uma enorme crise de abasteci-
mento que atingirá cerca de 2,8 bilhões de 
pessoas a partir de 2025.

D I A  M U N D I A L  D A  Á G U A
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A grande festa do cinema com a revelação 
dos melhores trabalhos da indústria cine-
matográfi ca foi realizada no último dia 24 de 
fevereiro, em Los Angeles, Estados Unidos. A 
cerimônia da Academia de Artes e Ciências 
Cinematográfi cas de Hollywood, teve várias 
surpresas, especialmente o vencedor de me-
lhor fi lme, cuja estatueta foi para Green Book: 
O Guia, que superou os favoritos Roma, A Fa-
vorita, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, Vice 
e Bohemian Rhapsody.
Na 91ª edição do Oscar , as novidades foram 
a indicação de Pantera Negra, que se tornou 
o primeiro fi lme de super-heróis incluído na 

disputa de melhor fi lme e Roma, que foi o pri-
meira longa da Netfl ix indicado.
Green Book: O Guia conta a história de uma 
amizade entre um motorista racista e um mú-
sico negro. O fi lme também ganhou o prêmio 
de melhor Roteiro Adaptado e Ator Coadju-
vante, com Mahershala Ali. 
Já Bohemian Rhapsody, uma cinebiografi a do 
Queen e de Freddie Mercury, levou quatro es-
tatuetas, incluindo melhor ator para Rami Ma-
lek. Outro destaque fi cou para Roma, que deu 
três prêmios a Alfonso Cuarón, incluindo sua 
segunda estatueta como diretor e o primeiro 
Oscar de Filme Estrangeiro para o México.

Grenn Book: O Guia
Filme, Ator Coadjuvante para Mahershala Ali 
e Roteiro Original.
Bohemian Rhapsody
Ator para Rami Malek, Edição, Edição de Som 
e Mixagem de Som.
A Favorita
Atriz para Olivia Colman.
Roma
Diretor, com Alfonso Cuarón, Fotografi a 
e Filme de Língua Estrangeira.
Se a Rua Beale Falasse
Atriz Coadjuvante para Regina King.
Pantera Negra
Trilha Sonora Original, Figurino e Direção de Arte.
Infi ltrado na Klan
Roteiro Adaptado.
Homem-Aranha no Aranhaverso
Animação.
Shallow e Nasce uma Estrela
Canção Original.
Skin
Curta-Metragem.
Animal Behavior
Curta de Animação.
Vingadores: Guerra Infi nita
Efeitos Visuais.
Vice
Maquiagem e Penteado.
Free Solo
Documentário.
Absorvendo o Tabu
Documentário Curta-Metragem.

CARNAVAL EM SÃO PAULO:
uma explosão de cores e tradições

Escolas de Samba
Nos dias 1 e 2 de março desfi laram as 
Escolas de Samba do Grupo Especial, que 
apresentaram seus enredos para o mundo

Oscar 2019 premia os melhores 
fi lmes e profi ssionais do ano

A festa de Momo na capital paulista 
este ano ganhou ainda mais brilho com 
os imperdíveis blocos que tomaram as 
principais ruas e avenidas da cidade. 
Ofi cialmente, o Carnaval foi realiza-
do entre os dias 1º e 5 de março, mas 
desde o dia 23 de fevereiro os foliões 
já pediram passagem para registrar a 
animação com a folia iniciada pelos 
Blocos de Carnaval.
Com o desfi le das Escolas de Samba, 
que trouxeram a arte exposta em to-
dos os detalhes, os Blocos fi zeram do 
Carnaval de São Paulo um dos mais 
atrativos do Brasil. Neste ano foram 
516 blocos que saíram pelas principais 

avenidas e ruas da cidade, sendo 16 
Megablocos, que atraíram 12 milhões 
de foliões para a festa, segundo dados 
da prefeitura. 
Os Megablocos que saíram para as 
ruas foram: Casa Comigo, Bicho Maluco 
Beleza, CarnaKOO, Beleza Rara, Frevo 
Mulher e Ritaleena, Monobloco, Bloco 
do Dennis, Gambiarra com Tiago Abra-
vanel, Acadêmicos do Baixo Augusta, 
BragsNice com Sidney Magal, Minho-
queens, Tarado Ni Você, Ajayô Kids de 
Carlinhos Brown, Afro Llu Obá de Min, 
Love Fest, Lua Vai, Bloco Agrada Gregos, 
Siga Bem Caminhoneira, Navio Pirata 
com BaianaSystem, Meu Santo é Pop, 

Largadinho com Claudia Leitte, Bloco 
da Preta Gil e Pipoca da Rainha com 
Daniela Mercury.

Carnaval para as crianças
Como a maior festa popular do Brasil, o 
Carnaval também contempla as crian-
ças, que curtiram a folia pelas ruas de 
São Paulo. Foram 12 blocos infantis que 
desfi laram em várias regiões desde o 
dia 23 de fevereiro, como o Bloco Ma-
mãe eu Quero e o Bloquinho Carnava-
lesco Tindôtetê. A festa dos pequenos 
terminou com os blocos Charanguinha 
do França e Erê Tantã Bloco de Brincar.

COLORADO DO BRÁS
Enredo - “Hakuna Matata, 
isso é viver”

IMPÉRIO DE CASA VERDE
Enredo - “O Império contra-
ataca”

MANCHA VERDE
Enredo - “Oxalá, salve a 
princesa! A saga de uma 
guerreira negra”

GAVIÕES DA FIEL
Enredo - “A saliva do santo 
e o veneno da serpente” 

ACADÊMICOS DO TATUAPÉ
Enredo - “Bravos Guerreiros 
– Por Deus, pela honra, pela 
justiça e pelos que precisam 
de nós”

X-9 PAULISTANA
Enredo – homenagem ao 
cantor e compositor Arlindo 
Cruz

TOM MAIOR
Enredo - “Penso, ogo existo. 
As interrogações do nosso 
imaginário na busca do 
inimaginável”

VAI-VAI
Enredo - “Vai-Vai, o 
quilombo do futuro”

ROSAS DE OURO
Enredo - “Viva Havastan!”

UNIDOS DA VILA MARIA
Enredo - “Nas asas do 
grande pássaro, o voo da 
Vila ao império do Sol”

ACADÊMICOS DO TUCURUVI
Enredo - “Liberdade, o 
canto retumbante de um 
povo heroico”

ÁGUIA DE OURO
Enredo - “Brasil, eu quero 
falar de você! Que país é 
esse!”

DRAGÕES DA REAL
Enredo - “A invenção do 
Tempo – Uma odisséia em 
65 minutos”

MOCIDADE ALEGRE
Enredo - “Ayakamaé – As 
águas sagradas do sol e da 
lua”

CAPITÃ MARVEL
Sinopse: Baseado na personagem 
das HQs da Marvel original de 
1968, o fi lme conta a história de 
Carol Danvers e mostra como ela 
se torna a heroína Capitã Marvel. 
Tudo isso enquanto a Terra é cap-
turada no centro de uma guerra 
intergaláctica entre dois mundos 
alienígenas – Kree e Skrull.
Direção: Anna Boden e Ryan Fleck
Gênero: Super-herói

DUMBO
Sinopse: A nova versão do fi lme 
traz um elefante recém-nascido 
de orelhas enormes, que é motivo 
de piada em um circo, se transfor-
mar em estrela depois que todos 
descobrem que ele pode voar. O 
pequeno elefante traz a clássica 
e imortal história em que as dife-
renças são celebradas e os sonhos 
ganham asas.
Direção: Tim Burton
Gênero: Animação
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