
NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, 
O DOCE SABOR DO CHOCOLATE 

GANHA O PROTAGONISMO

Com a chegada da Páscoa, 
o chocolate passa a ser 

o produto principal 
na maioria dos la-
res. E não é para 
menos, pois o cho-

colate é uma das 
mais importantes in-

venções gastronômicas. 
E todos querem ao menos 

um pedaço dessa delícia, que 
é o símbolo maior da comemo-

ração da Páscoa. 
A tradição de presentear 
com ovos de chocolate na 
Páscoa tem relação com o 
coelho, criado na tradição 
ocidental. Ele representa 
a data por ser um animal 
com grande capacidade de 
reprodução e de gerar 
grandes ninhadas. 

Feliz Páscoa!
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São associados 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, significa 
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 come-
çaram a ser feitos de açúcar. Recentemente passa-
ram a ser de chocolate. 
O chocolate, aliás, é um dos alimentos mais con-
sumidos no mundo. No Brasil, a média é de quase 
dois quilos per capita por ano. Mas em países como 
Suíça e Alemanha, esse número supera os oito qui-
los ao ano. E uma curiosidade é que o chocolate 
surgiu há mais de 4 mil anos na Mesoamérica an-
tiga, o atual México, com as primeiras plantações 
de cacau, com o produto final sendo desenvolvido 
pelos Olmecas, umas das principais civilizações da 
América Latina. E o chocolate, na época, era consu-
mido como medicamento.
A Páscoa
Mas muito antes da comemoração com o chocolate, 
a Páscoa era festejada pelos povos antigos em dias 
e com motivos diferentes. No Brasil é sempre 
comemorada num domingo, mas em alguns 
povos antigos, a festa marca a transição entre 
o inverno e a primavera no Hemisfério Norte.
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QUE TAL UM CAFÉ? O MÊS DE ABRIL 
FAZ UMA HOMENAGEM À BEBIDA 

MAIS CONSUMIDA NO MUNDO

O mês de abril chega com aquele aroma delicioso 
de café no ar. A bebida é tão importante no mundo, 
que tem até uma data de comemoração, o Dia Mun-
dial do Café, comemorado no dia 14 de abril. E não 
é para menos, pois a estimativa é de que diaria-
mente são tomadas mais de 2,25 bilhões de xícaras 
de café em todo o mundo, perdendo apenas para o 
consumo de água. E no Brasil a bebida ganha cada 
vez mais destaque, sendo o país o segundo maior 
consumidor do mundo. E para ficar melhor, nesse 
mês também se comemora a Páscoa, que tem como 
referência o chocolate, uma combinação pra lá de 
perfeita para o café. Nesta edição do Brascan News, 
além do café e da Páscoa, vamos destacar também 
a importância da saúde e da qualidade de vida. 
Não nos esquecemos ainda de homenagear a edu-
cação e o livro, que ganham um dia especial para 
que sejam exaltadas suas importâncias no mundo.

Boa Páscoa a todos e boa leitura! 
Cláudio César Costa

E D I T O R I A L

3  |  BRASCAN NEWS | Abril/2021



A IMPORTÂNCIA DO 
LIVRO INFANTIL PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
DAS CRIANÇAS

Pode ser um conto, uma fábula, uma len-
da. Não importa o gênero, o livro ajuda no 
desenvolvimento intelectual das crianças. 
E nunca é demais iniciar esse hábito logo 
cedo, reservando alguns minutos do dia 
para ler para as crianças. A leitura na educa-
ção infantil é um importante hábito e gera 
grandes benefícios no desenvolvimento in-
telectual das crianças.
Estimular o interesse por livros é, além de 
uma forma de cuidado, atenção e carinho, 
uma importante atitude que contribui para 
fomentar o hábito da leitura. Além disso, 
pesquisas apontam que a leitura também 
aumenta a criatividade e reduz os níveis de 
estresse.
O melhor? Tudo isso pode ser feito sem sair 
de casa. Basta uma história para colocar o 
cérebro em funcionamento e construir um 

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

4  |  BRASCAN NEWS | Abril/2021



senso crítico, desenvolvendo ideias, opini-
ões e maneiras de pensar e agir. Além disso, 
ajuda nos crescimentos pessoal, intelectu-
al e profissional das crianças. Ler também 
aprimora as habilidades de comunicação.

Uma brincadeira
E para que não restem dúvidas, os livros pro-
porcionam entretenimento e são um instru-
mento de distração, pois quando a criança 
se acostuma com a leitura, consegue sentir 
prazer ao conhecer novas histórias, de for-
ma que esse hábito se torna uma forma de 
entretenimento extremamente eficiente.
Assim as crianças se divertem, descobrem 
novas palavras e aumentam cada vez mais 
seu vocabulário, aprimorando também a 
escrita.
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D I A  I N T E R N A C I O N A L 
D A  E D U C A Ç Ã O

OS DESAFIOS DO ENSINO 
NOS ÚLTIMOS 13 MESES 

DESTACAM A IMPORTÂNCIA 
DA EDUCAÇÃO NO MUNDO

No dia 28 de abril é come-
morado o Dia Internacio-
nal da Educação. E essa 
questão ganhou ainda 
mais importância nos 
últimos meses em todo 

o mundo, com o desafio do 
ensino à distância, já que as escolas 

passaram a maior parte do último ano fecha-
das por conta da pandemia do coronavírus. 
A educação é um direito de todo cidadão, possibilita 
o desenvolvimento de competências e habilidades, 
instrução formativa e geração de valores. Por isso, a 
comemoração do seu dia não pode passar em bran-
co. Uma boa educação, que começa pelas instruções 
primárias ainda em casa, e depois continua nas es-
colas, possibilita ganhos para a vida toda. Por isso, o 
investimento nessa área nunca deve ser renegado.
A data de 28 de abril foi escolhida para homenagear o 
tema porque, neste dia, no ano de 2000, foi realizado 
o Fórum Mundial da Educação de Dakar, no Senegal. 
Porém, para a Organização Mundial das Nações Uni-
das (ONU), essa data não foi oficializada. Mas, mesmo 
assim, diversos setores ligados ao ensino celebram a 
data.
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MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE 
VIDA AJUDA A TER BOA SAÚDE

D I A  M U N D I A L  D A  S A Ú D E  E 
Q U A L I D A D E  D E  V I D A

A busca por hábitos saudáveis faz cada vez 
mais sentido quando o objetivo é ter uma boa 
saúde. E nesse mês de abril a homenagem ao 

Dia da Saúde e Qualidade de Vida ganha ainda mais 
importância com a conscientização sobre a preserva-
ção da vida.
Atualmente, o Dia Mundial da Saúde é destinado a 
discutir um tema específico que representa uma 
prioridade na agenda internacional da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). E nada é mais importante 
nesse momento que combater a COVID-19.
Para o médico cardiologista e nutrólogo, Marcelo 
Cássio de Souza, que possui consultório no comple-
xo Brascan Century Plaza, qualidade de vida significa 
alimentação adequada e hábitos saudáveis, que po-
dem melhorar durante a pandemia. “Uma alimenta-
ção correta e hábitos saudáveis vão contribuir para a 
manutenção e a recuperação da saúde. É importante 
ressaltar que uma alimentação tem mais responsa-
bilidade do que simplesmente nos saciar. De forma 
adequada, inteligente e saudável, a boa alimentação 
proporciona saúde, evita doenças e mantém o fun-
cionamento equilibrado do corpo todo”, explica.
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Segundo o médico, é alimentação que determina e 
influencia a saúde. “Uma alimentação correta deve 
priorizar os alimentos in natura e vindos direto da 
natureza, sem processos químicos e industriais, 
como: frutas, legumes, verduras, grãos diversos, ole-
aginosas, tubérculos e raízes. Esses alimentos são 
saudáveis, excelentes e fundamentais fontes de fi-
bras, vitaminas e minerais. Esses vários compostos 
são essenciais para a manutenção da saúde e para 
prevenir muitas doenças”, garante.
Dr. Marcelo Cássio de Souza diz que, apesar da co-
modidade e da facilidade da compra e do armaze-
namento de alimentos e bebidas industrializados 
em casa, para enfrentar o isolamento e a restrição 
de mobilidade, é necessário estar com as defesas do 
organismo em dia, e esses alimentos não vão ajudar 
em nada. “Os ultraprocessados são ricos em calorias, 
sal, açúcar, aditivos químicos, corantes, conservantes 
e gorduras trans, aumentando o risco e o desenvol-
vimento de doenças cardiovasculares, diabetes, obe-
sidade e outras doenças crônicas, além do déficit de 
vários nutrientes que podem ainda agravar o quadro 
dos pacientes com coronavírus”, aconselha.
Inclusive, destaca, a procedência dos alimen-
tos, como a forma de criação, alimentação e 
ausência de medicamentos no caso das carnes 
e dos ovos.
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O cardiologista e nutrólogo diz ainda que a priorida-
de nesse momento é no reforço do consumo de água 
potável/mineral e vários chás irão contribuir para o 
fortalecimento do sistema imunológico, para a ma-
nutenção e a recuperação da saúde. “Tire da sua ro-
tina os refrescos, os refrigerantes, as bebidas lácteas 
ou açucaradas. Todas elas recebem muitos aditivos e 
processos químicos maléficos à saúde”, alerta.
Para completar, um conselho extra do especialista 
durante o período de isolamento social. “Para ela-
borar e deixar as refeições 
mais saudáveis, uma 
horta em casa é 
excelente. Mesmo 
que seja peque-
na. Esta é uma 
maneira saudá-
vel de se ter, 
com um bai-
xo custo, 
al imentos 
saudáveis, 
como tempe-
ros, frutas, le-
gumes e verdu-
ras muito mais 
saborosos e 
de procedência 
garantida”, finaliza.
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A BEBIDA MAIS POPULAR DO PLANETA 
É CELEBRADA NESSE MÊS DE ABRIL

De tão especial que é, o café ga-
nhou status de homenage-

ado com o Dia Mundial do 
Café, no dia 14 de abril. E 
não poderia ser diferen-
te, já que seu aroma e 

sabor conquistam os mais 
diversos paladares, em 

qualquer tipo de prepa-
ração ou acompanhado 

de outros ingredientes.

D I A  M U N D I A L  D O  C A F É

Estimativas apontam que mais de 2,25 bilhões de xí-
caras de café são consumidas diariamente no mun-
do. E a rotina não parece mudar muito, já que as pes-
soas acordam, pegam suas xícaras, enchem de café 
e depois começam a trabalhar. Pode ser um pouco 
diferente e há pessoas que saem de casa sem tomar 
a bebida, mas param para comprar ou tomam no am-
biente de trabalho. Uma coisa é certa, uma xícara de 
café é considerada estimulante para colocar as ideias 
em prática.
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De toda forma, o café pode ajudar a transportar 
quem se deixa levar pelo seu aroma, outros pelo seu 
lado social, outros pela nostalgia que provoca. A ver-
dade é que, pelos quatro cantos do planeta, o café 
conquistou o seu lugar, sendo hoje a segunda bebida 
mais consumida do mundo, perdendo somente para 
a água.
Passando por diversas culturas, formas de cultivo e 
inúmeras variedades, o café chega muito próximo de 
atingir uma unanimidade na história da humanidade. 
Mesmo quem não o aprecia, o respeita. 
Pensado e consumido em todos os momentos, o café 
é hoje um dos principais produtos de exportação 
mundial, sendo majoritariamente produzido por pa-
íses em desenvolvimento. Embora o Brasil não seja 
o principal consumidor de café no mundo, seu con-
sumo é alto. Segundo dados da Associação Brasileira 
da Indústria de Café (ABIC), o consumo médio do bra-
sileiro está na casa de 839 xícaras por pessoa ao ano.
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Casa do Pão de Queijo
Com a receita tipicamente brasileira, a 
unidade no Brascan mantém a tradição 
de servir o pão de queijo sempre quenti-
nho, sempre acompanhado do melhor 
café.

Starbucks Coffee
A cafeteria mais famosa do mundo está 
presente no Brascan para a alegria dos 
apreciadores do bom café e tudo o mais 
que acompanha uma experiência em uma 
cafeteria.

NO BRASCAN OPEN MALL
Para homenagear o café e comemorar a data, nada melhor 
que apreciar uma boa bebida. No Brascan Open Mall há 
opções diversas para quem não dispensa o café nosso de 
todo dia. Confira:
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Le Manjue Café
O Le Manjue Café nasceu em 2018 com a 
proposta de oferecer gastronomia orgâ-
nica e funcional. Conta com uma varieda-
de de bebidas e comidas saudáveis.

Café Cuor di Crema
Muito além dos gelatos, a Cuor di Crema 
conta com uma carta de cafés especiais 
que complementam os sabores dos 
gelatos artesanais.

The Coffee • Galeria Conceito
Com o conceito To Go, o The Coffee oferece 
uma experiência única aos clientes e um 
cardápio de bebidas espetaculares, desde 
o popular expresso, passando por recei-
tas quentes e geladas, preparados por 
baristas renomados.

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


