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O Grupo Madero inaugurou no último dia 26 de outubro a 
sua mais nova unidade localizada no Brascan Century Plaza.
O novo Madero Steak House elegeu o espaço pela 
singularidade de reunir num único local, hotelaria, moradia, 
lojas, escritórios, entretenimento e lazer, para um público 
exigente por boas opções gastronômicas. Para receber os 
fãs da marca, consagrada como a maior rede de casual dining 
do país, a nova unidade Madero recebeu investimento de R$ 
5.000.000,00. 
Com quase 800 m² e capacidade para 174 pessoas, o local 
tem projeto arquitetônico de Kethlen Ribas DursVki com o 
tradicional e agradável ambiente, que aposta em muita    →
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madeira e tijolos aparentes. O espaço traz todas as criações do 
chef Junior Durski e sua preocupação em oferecer uma alimentação 
saudável e de qualidade, com ingredientes orgânicos, naturais e 
sem conservantes, com procedência garantida.  
Entre as receitas mais famosas, tem destaque o famoso 
Cheeseburger Madero (pão crocante assado na hora, alface e 
tomates orgânicos e frescos, queijo tipo cheddar, maionese 
artesanal, 180 g de carne pura e grelhada em fogo forte), 
acompanhado por batatas fritas crocantes por fora e macias por 
dentro, o estrelado Palmito assado com flor de sal e manteiga 
(260 g), a disputada Linguicinha de pernil defumada e grelhada 
na churrasqueira (130 g e 350 g) e o tradicional Schnitzel (fatia 
de lombo bem fina e macia, servida à milanesa, envolvida em 
uma mistura de farinha de pão – R$33 / 220 g). 
Há também diversas opções vegetarianas e veganas com versões 
de burgers e pratos com releituras e substituições de itens 
tradicionais – como a maionese, que dá lugar ao creme de palmito 
no Burger Madero Vegano (hambúrguer de 110 g com creme de 
palmito, molho de pimentas-verdes, tomate seco, alface e sem 
queijo). O Burger Madero Vegetariano é outra atração, feito de 
cogumelo-de-Paris, feijão-rosinha, grão-de-bico, arroz integral, 
proteína de ervilha, temperos e especiarias.

SOBRE O GRUPO MADERO
O Grupo Madero é referência do setor de alimentação do país com 
mais de 200 restaurantes no Brasil, incluindo o Restaurante Durski, 
Madero e Jeronimo Burger, com presença em mais de 70 cidades.
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MUITAS NOVIDADES CHEGAM NO BRASCAN 
CENTURY PLAZA NESTE NOVEMBRO. FIQUE ATENTO!

E D I TO R I A L

Esse ano de 2020 foi cheio de desafios 
para todos nós, mas se tem uma coisa 
que nunca vai mudar é a comemoração 
do Natal, uma das épocas favoritas 
de todos e que não pode deixar de 
ser comemorada. A lembrança dessa 
data estará presente no Brascan 
Century Plaza para que possamos 
entrar no clima da comemoração, 
com uma decoração cheia de luzes e 
cores natalinas.

Nesta edição do Brascan News 
daremos início a este período de 
boas energias do Natal e muito 
mais. Vamos apresentar as novas 
unidades do restaurante Madero e da 
Lavapp no empreendimento e da tão 
esperada reabertura dos cinemas. 
Também não podemos nos esquecer 
da conscientização em relação à 
saúde, destacando a campanha do 
Novembro Azul.

Bom novembro a todos e boa leitura
Cláudio César Costa
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A comemoração do Natal nos últimos 2 mil anos 
é uma tradição na maior parte do mundo e não 
poderia ser diferente neste 2020, mesmo que ainda 
inspire cuidados com a saúde de toda a humanidade 
por conta da Covid-19. Entretanto, nada pode tirar 
o brilho dessa festa que encanta e inspira, que traz 
alegria e brilho, que inspira e desperta os melhores 
sentimentos em todos. 

Para celebrar essa grande festa, o Brascan Century 
Plaza ganhará uma decoração elegante em todos os 
espaços, para encantar e alegrar. Algumas mudanças 
serão adotadas neste ano, como a ausência do Papai 
Noel e dos corais natalinos que sempre encantam, mas 
não faltará esperança, anjos pairando na decoração, 
histórias de Natal e a renovação da alegria.

Na decoração, que será inaugurada no dia 6 de 
novembro, vamos celebrar nosso Natal tendo os 
Anjos como figuras principais. Uma escolha bonita, 
repleta de energia positiva e que transmite a paz, 
pois representam o papel de mensageiros das boas

O BRASCAN TRAZ A 
LEMBRANÇA DO NATAL 

COM ELEGÂNCIA E CLIMA 
DE RENOVAÇÃO

N A T A L

→
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novas e marcam presença como uma das principais 
figuras do Natal. 

Na decoração do Brascan Century Plaza os anjos 
estarão em destaque na grande árvore que será 
montada no cenário principal na praça de entrada 
do empreendimento. A árvore, que também é um 
importante símbolo do Natal, terá o dourado como 
cor predominante e as luzes darão o toque especial 
que irá iluminá-la. A própria árvore de Natal remete 
à tradição que surgiu no norte da Europa no século 
XVI como símbolo natalino.

Além da decoração da própria árvore, pedestais com 
Anjos serão colocados ao seu redor, reforçando o 
sentimento de esperanças em um futuro mais feliz e 
promissor a todos.

Já os corredores do empreendimento ganharão 
postes de luz enfeitados com festões e guirlandas e 
as cores tradicionais do Natal para que os visitantes 
embarquem na magia natalina.



Com um trabalho sério, muito cuidadoso, detalhado 
e de acordo com os novos protocolos de segurança e 
bem-estar, o Kinoplex do Brascan Open Mall reabriu 
suas portas no último dia 15 de outubro com a exibição 
de filmes antigos e após serem adicionadas novas 
medidas aos processos de higiene em todas as salas.

Para garantir a segurança de todos, a rede passou a 
aferir a temperatura de todos os colaboradores, com o 
intuito de afastar quem apresentar qualquer sintoma de 
enfermidade. Além disso, os funcionários higienizam as 
mãos antes e depois de cada atividade e toda a equipe 
passou a usar o equipamento de proteção individual, 
definido de acordo com a atividade exercida.

Para orientar o público em relação ao distanciamento 
seguro e necessário, as filas foram sinalizadas com 
adesivos de piso e todos os equipamentos de informática 
e demais itens de uso comum são higienizados durante 
todo o horário de atendimento.

Para completar, as salas da rede Kinoplex estão com 
lotação reduzida para garantir o distanciamento entre 
os espectadores e há disponibilidade de álcool em gel 
70% em diversas áreas do cinema.

KINOPLEX DO BRASCAN CENTURY PLAZA RETOMA A 
PROGRAMAÇÃO COM SEGURANÇA E BEM-ESTAR

R E A B E RT U R A  D O S  C I N E M A S

6  |  BRASCAN NEWS | Novembro/2020

→



7 |  BRASCAN NEWS | Novembro/2020

É claro que os cuidados pessoais também não devem 
ser descuidados e os espectadores também precisam 
usar máscaras faciais. 

Para obter mais informações sobre o funcionamento 
das salas de cinema Kinoplex, basta acessar o site                            
www.kinoplex.com.br/respeitoaseguranca.

http://www.kinoplex.com.br/respeitoaseguranca


Não há nada mais importante que fazer exames periódicos 
e cuidar da saúde para evitar doenças ou descobri-las 
em estágio inicial para garantir o tratamento. E o mês 
de novembro é dedicado aos cuidados com a saúde 
masculina, um destaque com a campanha Novembro Azul, 
que tem como objetivo conscientizar sobre o combate 
ao câncer de próstata e incentivo aos exames regulares 
para o diagnóstico precoce da doença.

O Brascan Century Plaza apoia a campanha do Novembro 
Azul e sempre oferece informações a todos, incentivando 
os homens a encararem os cuidados com a própria saúde. 

A campanha do Novembro Azul tem como símbolo as fitas 
azuis e é realizada no mundo todo desde 1999, alertando 
os homens sobre a importância de frequentarem os 
consultórios médicos sem receio para a realização de 
exames, evitando que a doença seja descoberta em 
estágio avançado, dificultando a cura. 

NOVEMBRO É MÊS DE CUIDADOS COM A SAÚDE 
MASCULINA E O BRASCAN CENTURY PLAZA 

ALERTA SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO

N O V E M B R O  A Z U L
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MODELO DE LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS 
COM AGENDAMENTO POR APLICATIVO CHEGA AO 

BRASCAN CENTURY PLAZA

L A V A P P
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A praticidade no momento de ter o veículo lavado de forma 
ecológica e com agendamento chegou ao Brascan Century 
Plaza com a Lavapp, empresa que passa a operar em um 
espaço do Estacionamento Estapar no segundo subsolo. O 
diferencial da Lavapp é realizar o agendamento, escolhendo 
o melhor dia e hora para realizar o serviço.

Faz parte da lavagem realizar vistoria em todos os carros, 
acompanhamento do trabalho, envio de notificações 
que avisam para o cliente o passo a passo da lavagem e 
pagamento. Tudo pelo aplicativo.

A lavagem ecológica ou biolavagem é um tipo de limpeza em 
veículos em que se dispensa o uso de água, sendo feita com 
produtos biodegradáveis que não agridem o meio ambiente. 
“A Lavapp surgiu para profissionalizar e modernizar o 
mercado de prestação de serviços automotivos por meio 
da tecnologia. Nossa missão é descomplicar o acesso 
a serviços automotivos, com responsabilidade social e 
ambiental, para melhorar a vida dos brasileiros”, adianta 
Danilo Norcia, sócio-fundador da Lavapp.

Os produtos usados pela Lavapp são da marca Armor All, que 
→



lavam e enceram o veículo. Criada em 1962, possui uma 
fórmula que protege o veículo de raios ultravioletas e ozônio. 
A empresa é líder do mercado americano com uma grande 
diversidade de produtos para os cuidados automotivos.

“Cada lavagem ecológica economiza, em média, 300 litros 
de água. Nossa expectativa é de ampliar o espaço e os 
serviços prestados conforme a demanda. Nesse momento 
estamos atendendo prioritariamente os mensalistas 
do Estapar e basta chegar ao local e pedir o serviço. Em 
2021 todas as lavagens serão agendadas pelo aplicativo”, 
completa Norcia.
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Administração Geral:

Um gesto que pode
mudar o mundo

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

Lembre-se disso quando estacionar.


