
Se o mês de abril é marcado por ações de incen-
tivo à saúde e prevenção de doenças, nada me-
lhor que incluir o esporte como um dos meios 
para se garantir saúde. E um dos esportes mais 
populares do mundo é a corrida de rua, em 
competições realizadas em praticamente todas 
as cidades do Brasil. Uma das provas que mais 
atrai corredores no mundo é a Maratona Inter-
nacional de São Paulo, que neste ano acontece 
no dia 7 de abril e reúne mais de 15 mil atletas. 
A edição de 2019 do evento é a 25ª da história.
Fazem parte do evento, além da prova principal, 
com 42,195 km, outras de 21,097 km – meia-ma-
ratona – e de 5 km. Os corredores do pelotão 
geral da maratona largam em ondas a partir das 
6h30.
Neste ano, por causa do viaduto que cedeu na 
Marginal do Rio Pinheiros, a largada foi auto-
rizada para a Praça Charles Miller, diante do 

estádio do Pacaembu. A chegada não sofreu 
alterações, sendo realizada na Avenida Pedro 
Álvares Cabral, na região do Parque Ibirapuera, 
na Zona Sul.
Para a prova, os atletas percorrem trechos do 
centro histórico da capital e que também fa-
zem parte da Corrida de São Silvestre, além da 
Avenida 23 de Maio, região do Ibirapuera, ruas 
da Cidade Universitária e chegada ao lado do 
obelisco do Parque Ibirapuera. Já a meia-mara-
tona segue a mesma logística, mas com retorno 
antes da Avenida Santo Amaro. A prova de 5 km 
começa e termina no Parque Ibirapuera.

MAIS IMPORTANTE
A partir desse ano a Maratona Internacional 
de São Paulo ingressou na categoria bronze da 
IAAF (Associação Internacional de Federações 
de Atletismo) Road Race Label e a fazer parte 

do ranking internacional de maratonas da 
IAAF. O evento ainda integra o calendário do 
AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings, 
que inclui um período de qualifi cação de um 
ano durante o qual os atletas em nove faixas 
etárias separadas podem competir em mais 
de 50 maratonas em todo o mundo e ganhar 
pontos no ranking.
Com isso, a Maratona Internacional de São Pau-
lo tem agora um maior potencial para atrair 
atletas estrangeiros.

OUTRAS ATRAÇÕES
Para comemorar os 25 anos da prova, novas 
atrações foram incluídas na festa, como a en-
trega de medalha especial e a realização da 
Expo Maratona, com estandes de produtos e 
serviços, palestras e música ao longo dos per-
cursos.

A PÁSCOA CHEGOU E COM ELA UMA DOCE 
TRADIÇÃO QUE ENCANTA A TODOS

Mais de 15 mil atletas do Brasil e 
do mundo participam da Maratona 

Internacional de São Paulo

DE PERNAS PRO AR 3
Sinopse: O sucesso da franquia 
Sex Delícia faz com que Alice (In-
grid Guimarães) rode o mundo e 
fi que sem tempo de se dedicar 
à família. Cansada, ela decide 
entregar o comando dos negó-
cios à sua mãe, Marion (Denise 
Weinberg). Porém, seus planos 
mudam com a chegada de uma 
forte concorrente.
Direção: Júlia Rezende
Gênero: Comédia

VINGADORES - ULTIMATO
Sinopse: Após Thanos eliminar me-
tade das criaturas vivas, os Vinga-
dores têm de lidar com a perda de 
amigos e entes queridos. Com Tony 
Stark vagando perdido no espaço 
sem água e comida, Steve Rogers e 
Natasha Romanova lideram a resis-
tência contra o titã louco.
Direção: Anthony Russo e Joe Russo
Gênero: Ação e fantasia
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M A R A T O N A  I N T E R N A C I O N A L  D E  S Ã O  P A U L O

A celebração da Páscoa nesse ano será 
no dia 21 de abril. E há quem espera 
pela data com ansiedade justamente 
por causa da tradição de se ganhar – 
e comer – chocolate em um formato 
especial de ovo em vários tamanhos e 
decorações. Mas a Páscoa é muito mais 
que chocolate. A tradição é relacionada 
com reunião de família, muita alegria e 
esperança de vida nova. 
A palavra Páscoa vem do hebraico, que 
signifi ca passagem. 

TRADIÇÃO DE PRESENTEAR COM OVOS
Um dos personagens da Páscoa é o co-
elho, criado na tradição ocidental. Ele 
representa a data por ser um animal 

com grande capacidade de reprodução 
e de gerar grandes ninhadas, são asso-
ciados à vida nova, à fertilidade e a um 
novo tempo. 
Já o ovo, assim como a ave que está 
dentro dele e que precisa quebrar a 
casca para nascer, signifi ca  renascer. 
Por isso criou-se o costume de dar 
ovos de presente, que no início eram 
ovos de galinha pintados e decorados 
e séculos mais tarde começaram a ser 
feitos de açúcar. Recentemente passa-
ram a ser de chocolate. 

FESTIVIDADE
Os povos antigos festejam a Páscoa em 
dias e com motivos diferentes. No Bra-

sil é sempre comemorada num domin-
go. Passagem é o sentido da palavra 
Páscoa, que vem do hebreu Pesach, ou 
Pashka em grego e Pache em latim. 
A Páscoa não está exclusivamente liga-
da ao calendário de alguns povos. Mui-
to antes do calendário romano, a festa 
marcava a transição entre inverno e 
primavera no hemisfério norte. No di-
cionário Aurélio indica ainda a palavra 
Páscoa como festa da primavera entre 
os pastores nômades.
Por fi m, na idade Média festejavam 
Ostera ou Esther, como deusa da pri-
mavera. Em sua imagem, ela era repre-
sentada carregando um ovo, tendo um 
coelho saltando aos seus pés.



2  | BCP NEWS | Abril/2019

A chegada da Páscoa traz um alívio para quem quer uma “permissão” para consumir chocolates livremente. Esse alimento que é considerado 
uma perdição, mas também uma maravilha gastronômica. O fato é que a festa mais doce do ano é comemorada no dia 21 de abril e o BCP News 
apresenta a história da Páscoa e as tradições a serem seguidas nesta data. A leitura também ganha espaço nesta edição com uma matéria sobre 
o Dia Internacional do Livro e o Dia Nacional do Livro Infantil, com destaque para a doação de livros que o BCP fez para a Associação Criança 
Brasil. Também aborda a importância do Dia Mundial da Saúde e a realização da Maratona Internacional de São Paulo. 

Boa Páscoa a todos e boa leitura!                Cláudio César Costa

Chegou a hora de comemorar a Páscoa e 
aproveitar as delícias de chocolate

E D I T O R I A L

AMPLIAÇÃO DO ACESSO E COBERTURA DE SAÚDE
    SÃO OS OBJETIVOS DA OMS EM 2019

Projeto Espaço Leitura do BCP promove 
a doação de livros para crianças

Dia Internacional 
do Livro

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D O  L I V R O  E 
D I A  N A C I O N A L  D O  L I V R O  I N F A N T I L

Durante o mês de fevereiro, o BCP desenvolveu o projeto Espa-
ço Leitura Brascan para incentivar o hábito de espalhar o gosto 
pela leitura e oferecer a possibilidade para as pessoas escolhe-
rem um livro, levarem para casa gratuitamente para ser lido e 
incentivarem esse leitor a também fazer uma doação de outros 
livros.

A proposta, que defendeu o acesso a livros em um local dife-
rente de uma biblioteca ou livraria, arrecadou 139 livros, que 
foram doados pelo BCP à Associação Criança Brasil, uma orga-

nização social sem fins econômicos que proporciona condições 
adequadas para promover o bem-estar da criança e do ado-
lescente nos seus desenvolvimentos físico, motor, emocional, 
intelectual, moral e social, na ampliação de suas experiências.

Além disso, a entidade estimula seu interesse pelo processo de 
conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade, con-
tribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentiva as 
diferentes formas de linguagem e prepara as crianças e adoles-
centes para o exercício da cidadania.

A valorização dos livros e incentivo à leitura também são lem-
brados pelo BCP na comemoração do Dia Internacional do Li-
vro e dos Direitos Autorais, que teve origem na Espanha em 
1926. Inicialmente era comemorado no dia 5 de abril para ho-
menagear o dia do nascimento do escritor espanhol Miguel de 
Cervantes, mas em 1930 o dia especial passou para 23 de abril, 
data do falecimento de Cervantes e de William Shakespeare.

A data também é comemorada para estimular a reflexão sobre 
a leitura, a indústria de livros e a propriedade intelectual, e foi 
instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco), somente em 1995.

O Dia do Livro é, portanto, uma oportunidade de render uma 
homenagem às obras literárias e seus autores, motivar a des-
coberta do prazer da leitura e reconhecer a contribuição dos 
escritores para os progressos social e cultural.

NO BRASIL

Outra data foi escolhida no Brasil para homenagear o livro e 
reconhecer a importância da Biblioteca Nacional, no dia 29 
de outubro, por causa do aniversário da instituição, que nas-
ceu com a transferência da Real Biblioteca portuguesa para o 
Brasil. O acervo da Biblioteca Nacional, localizada no Rio de 
Janeiro, tem mais de 60 mil peças, e inclui livros, manuscritos, 
mapas, moedas, medalhas, entre outros.

Adicionalmente, no Brasil também se comemora o Dia do Livro 
Infantil no dia 18 de abril, data de nascimento de Monteiro 
Lobato, autor de mais de 35 livros para crianças, incluindo a 
coleção O Sítio do Picapau Amarelo.

No dia 7 de abril se comemora o Dia Mun-
dial da Saúde, que tem como prioridade 
conscientizar as pessoas sobre a impor-
tância da preservação da saúde para se 
ter uma melhor qualidade de vida. Criado 
em 1948 devido a preocupação dos inte-
grantes da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em manter o bom estado de saúde 
das pessoas em todo o mundo, o dia tam-
bém serve para alertar sobre os principais 
problemas que podem atingir a população 
mundial.
Para esse ano a OMS definiu 10 prioridades 
de saúde e tem metas ambiciosas, como 
ampliar o acesso e a cobertura de saúde 
para atender a mais de 1 bilhão de pessoas 
em comparação com os números atuais, e  
estipulou como primeira prioridade a re-
dução da poluição do ar, que provoca as 
mudanças climáticas, uma vez que esse é 
considerado o maior risco ambiental para 
a saúde e provoca a morte prematura de 
sete milhões de pessoas todos os anos.
As doenças crônicas não transmissíveis – 

como diabetes, câncer e doenças cardio-
vasculares – estão na lista de prioridades 
da OMS por serem responsáveis por mais 
de 70% de todas as mortes no mundo. A 
pandemia de gripe não foi esquecida pela 
OMS, que monitora constantemente a cir-
culação dos vírus influenza para detectar 
possíveis cepas pandêmicas, com 153 ins-
tituições em 114 países envolvidos na vigi-
lância e na resposta global.
Para a organização, outra prioridade é o 
trabalho em cenários frágeis, nos quais 
1,6 bilhão de pessoas – 22% da população 
mundial – vivem crises prolongadas (uma 
combinação de fatores, como seca, fome, 
conflitos e deslocamento populacional) 
com serviços de saúde mais frágeis que 
as deixam sem acesso aos cuidados bási-
cos de que necessitam. A OMS não se es-
queceu da resistência antimicrobiana – a 
capacidade de bactérias, parasitas, vírus 
e fungos resistirem a medicamentos – e 
trabalha com diversos setores para imple-
mentar um plano de ação global de com-

bate a essa resistência.
O risco de uma epidemia de Ebola é ou-
tro alerta da OMS por causa dos surtos 
registrados no ano passado na República 
Democrática do Congo que se espalha-
ram rapidamente, o que demonstra que o 
contexto é crítico quando se trata de um 
agente patogênico que ameaça a saúde 
global. Já a Atenção Primária de Saúde en-
trou como objetivo porque geralmente é o 
primeiro ponto de contato que as pesso-
as têm com o sistema de saúde e podem 
atender à maioria das necessidades de 
uma pessoa ao longo de sua vida. 
A Relutância em Vacinar é algo preocu-
pante porque alcança eco cada vez maior 
entre a população que se recusa ou hesita 
em vacinar, apesar da disponibilidade das 
vacinas.
As prevenções da Dengue e do HIV comple-
tam a lista por causa dos riscos de trans-
missão. A Dengue atinge 390 milhões de 
pessoas por ano. Já o HIV/AIDS leva aóbito 
quase 1 milhão de pessoas anualmente. 

D I A  M U N D I A L  D A  S A Ú D E
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A celebração da Páscoa nesse ano será 
no dia 21 de abril. E há quem espera 
pela data com ansiedade justamente 
por causa da tradição de se ganhar – 
e comer – chocolate em um formato 
especial de ovo em vários tamanhos e 
decorações. Mas a Páscoa é muito mais 
que chocolate. A tradição é relacionada 
com reunião de família, muita alegria e 
esperança de vida nova. 
A palavra Páscoa vem do hebraico, que 
signifi ca passagem. 

TRADIÇÃO DE PRESENTEAR COM OVOS
Um dos personagens da Páscoa é o co-
elho, criado na tradição ocidental. Ele 
representa a data por ser um animal 

com grande capacidade de reprodução 
e de gerar grandes ninhadas, são asso-
ciados à vida nova, à fertilidade e a um 
novo tempo. 
Já o ovo, assim como a ave que está 
dentro dele e que precisa quebrar a 
casca para nascer, signifi ca  renascer. 
Por isso criou-se o costume de dar 
ovos de presente, que no início eram 
ovos de galinha pintados e decorados 
e séculos mais tarde começaram a ser 
feitos de açúcar. Recentemente passa-
ram a ser de chocolate. 

FESTIVIDADE
Os povos antigos festejam a Páscoa em 
dias e com motivos diferentes. No Bra-

sil é sempre comemorada num domin-
go. Passagem é o sentido da palavra 
Páscoa, que vem do hebreu Pesach, ou 
Pashka em grego e Pache em latim. 
A Páscoa não está exclusivamente liga-
da ao calendário de alguns povos. Mui-
to antes do calendário romano, a festa 
marcava a transição entre inverno e 
primavera no hemisfério norte. No di-
cionário Aurélio indica ainda a palavra 
Páscoa como festa da primavera entre 
os pastores nômades.
Por fi m, na idade Média festejavam 
Ostera ou Esther, como deusa da pri-
mavera. Em sua imagem, ela era repre-
sentada carregando um ovo, tendo um 
coelho saltando aos seus pés.




