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Comemoração do Dia do Abraço ganha
cada vez mais destaque no Brasil
A história do Dia do Abraço é recente, mas
ganha destaque a cada ano. A data surgiu em
2004 quando um australiano, conhecido como
Juan Mann, começou a Free Hugs Campaign
(Campanha de Abraços Grátis) na Pitt Street Mall,
uma rua de Sydney. Seu objetivo era oferecer
abraços para pessoas que estivessem passando,
e assim incentivá-las a agirem da mesma forma.
Ele justificou a ação dizendo que o abraço deixa
as pessoas muito mais felizes.
Assim, o dia 22 de maio ganhou destaque como
o Dia do Abraço, que pode ser comemorado de
várias formas, e uma delas é abraçando. Depois
da repercussão, Juan foi impedido de continuar
a ação. A paralisação foi exigida pelos guardas
da cidade australiana, alegando que, caso ele
fosse ferido durante um dos abraços oferecidos
a um dos desconhecidos, a prefeitura poderia ser
processada por não ter protegido um dos seus
cidadãos. No entanto, Juan e seus amigos fizeram
uma petição para que pudessem ter permissão e
dar continuidade na ação e receberam autorização
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para continuar a distribuição dos abraços.
ESPALHANDO CARINHO
O famoso ato de Juan ficou famoso quando ele
ofereceu um dos seus abraços para Shimon
Moore, vocalista da banda Sick Puppies, que
aprovou a ideia e se aproximou do autor do
Dia do Abraço. O artista decidiu, então, gravar
algumas cenas com Juan pelas ruas de Sydney. Ele
usou as cenas filmadas para montar um clipe da
música “All the Same”. O resultado foi aprovado
pela banda, que publicou o clipe no YouTube e fez
o maior sucesso.
A partir daí o mundo conheceu a campanha e
vários países passaram a adorar o dia 22 de maio
como o Dia do Abraço. Inclusive o Brasil.
O abraço, dependendo da cultura local, é usado
como forma de demonstração de afeto de uma
pessoa para outra. Por meio dele, as pessoas
se cumprimentam ou expressam sentimentos
de carinho, amor, compaixão, saudade e
congratulação.

ESTREIAS

CINEMA KINOPLEX

POKÉMON: DETETIVE PIKACHU
Sinopse: A trama nipo-americana gira em torno da busca pelo
pai do jovem Tim. Dublado por
Ryan Reynolds, o Detetive Pikachu é baseado no jogo de mesmo nome, que traz o Pokémon
elétrico resolvendo mistérios. É
uma produção da Legendary Entertainment, The Pokémon Company, Tōhō e Warner Bros.
Direção: Rob Letterman
Gênero: Fantasia/Mistério

ROCKETMAN
Sinopse: O filme é uma cinebiografia do cantor e compositor Elton John, protagonizada por Taron
Egerton (no papel do cantor) e conta a história desde que ele era uma
criança prodígio até se tornar um
verdadeiro astro.
Direção: Dexter Fletcher
Gênero: Drama/Biografia
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12 DE MAIO É O DIA DAS MÃES. UMA
HOMENAGEM ÀS MULHERES MAIS
ESPECIAIS DO MUNDO.
No segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães no Brasil. É
uma das datas mais importantes para
as mulheres que ensinam e oferecem
amor incondicional aos filhos. No mundo contemporâneo, a comemoração
do Dia das Mães nesta data se tornou
sinônimo de afeto, carinho e consideração pelas mães.
Para homenagear as mulheres que
encaram essa missão de oferecer o
melhor do mundo aos filhos, o BCP
realiza uma ação especial: o Spa de
Dia das Mães no Brascan Open Mall. A
ação vai presentear todas as mães que
estiverem no empreendimento entre
os dias 11 e 12 de maio e desejarem
uma seleção de massagens especiais,
como massagem facial, reflexologia e
quick massage. O espaço para os procedimentos será montado na Praça de
Eventos e funcionará das 12h às 18h.
História
E não é de hoje que se comemora o

Dia das Mães. Desde a Idade Antiga há
relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e
de fenômenos como a fertilidade. Na
Idade Média havia também muitas referências a respeito da figura da mãe.
Mas foi apenas no início do século XX
que as mães passaram a ter um dia
oficial para serem homenageadas. A
ideia nasceu nos Estados Unidos, no
Estado de Virgínia do Oeste, com uma
jovem chamada Ana Jarvis. Quando ela
perdeu a mãe, ficou profundamente
consternada. Suas amigas resolveram,
então, prestar-lhes uma homenagem
com o objetivo de amenizar seu sofrimento e, por meio da qual, pudessem
perpetuar a memória de sua mãe.
Ana Jarvis aceitou a homenagem, mas
sugeriu que, em vez de recordarem
apenas sua mãe, fossem também lembradas todas as mães, tanto as vivas
como as mortas. Elas e as amigas resolveram então comemorar publicamente
o Dia das Mães. E em 10 de maio de

1914, o Congresso Nacional recomendou a comemoração e foi assinado um
decreto-lei considerando o “segundo
domingo de maio Dia das Mães” nos
Estados Unidos.
Pouco depois, em 12 de maio de 1918,
o Dia das Mães foi comemorado pela
primeira vez no Brasil na Associação
Cristã de Moços de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul. E em 1932, atendendo a
um apelo da Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou
decreto-lei considerando o segundo
domingo de maio consagrado às mães.
Como o Dia das Mães é comemorado
no mundo
A comemoração de Dia das Mães não
é uma exclusividade do Brasil, pelo
contrário, centenas de países possuem
festejos em homenagem à figura materna. A comemoração no segundo domingo de maio é feita em mais de 80
países.

E D I TO R I A L

DIA MUNDIAL DOS MUSEUS

A comemoração do Dia das Mães – 12 de maio - é uma das mais emocionantes do ano. É o dia de homenagear as pessoas mais maravilhosas
de nossas vidas e agradecer pelo ensinamento e amor incondicional que dispensam aos filhos. Com o objetivo de emocionar e homenagear
todas as mães, o BCP desenvolveu uma ação especial para agradar a todas as mulheres que são mamães. Além disso, o BCP News apresenta as
tradições desse dia tão especial. A edição de maio também traz um alerta sobre as principais doenças que ocorrem nos meses do outono e do
inverno, e apresenta os mais incríveis museus de São Paulo, já que no dia 18 desse mês é comemorado o Dia Mundial dos Museus. A importância
do abraço também é lembrada nesta edição, tendo em vista o Dia do Abraço, no dia 22 de maio.
Boa leitura a todos e Feliz Dia das Mães.
Cláudio César Costa
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Museus de São Paulo mostram
diversidade e identidade nacional

O dia 18 de maio foi escolhido para se comemorar o Dia Mundial dos Museus. A data, criada pelo Comitê Internacional de
Museus (ICOM), tem por objetivo sensibilizar o público para a
importância desses acervos históricos na sociedade. E a cidade
de São Paulo é a que possui a maior oferta cultural da América
Latina, com 110 museus em diferentes espaços e acervos, que
vão desde as clássicas obras e exposições até coleções inusitadas. O BCP News destaca alguns museus que mostram a importância da cidade.
O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) é um
dos museus de maior destaque da capital paulista e um dos
pontos turísticos mais visitados e conhecidos da cidade. Possui
cerca de oito mil obras, incluindo de importantes artistas, como
Portinari, Di Cavalcanti, Renoir e Monet.

AS TEMPERATURAS ESTÃO MAIS BAIXAS E É HORA DE REDOBRAR OS
CUIDADOS COM AS DOENÇAS TÍPICAS DO OUTONO E DO INVERNO
Basta os termômetros marcarem alguns
graus a menos que o número de espirros
e tosses aumenta. Nestas estações mais
frias chega a aumentar em 40% a incidência das doenças respiratórias que têm o
frio como principal gerador dos problemas, já que ele funciona como um irritante
para as vias aéreas de algumas pessoas.
Mas é claro que não é apenas a temperatura a vilã da história. Durante o período
mais frio do ano também há uma redução
da umidade relativa do ar, além de inversão térmica que provoca um acúmulo
maior de poluentes na atmosfera. A proximidade das pessoas também contribui,
uma vez que a tendência é ficar em locais
fechados e pouco arejados em dias frios.
O uso de casacos de lã e cobertores, que
ficam guardados no armário por vários
meses, completam a lista de causadores
das doenças.
A gripe e o resfriado são as doenças mais
frequentes nos meses de outono e inverno justamente porque os vírus são trans2 | BCP NEWS | Abril/2019

mitidos por contato com secreções das
vias respiratórias eliminadas pela pessoa
contaminada ao falar, tossir ou espirrar.
Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados. O resfriado é o nome
dado para um grupo de doenças causadas
por vários vírus. Os sintomas mais comuns
são dor e irritação na garganta, congestão
e obstrução nasais e espirros. Já a gripe
(influenza) provoca febre, fraqueza, dor
de cabeça e no corpo, acompanhada por
manifestações do trato respiratório, como
tosse e dor de garganta. Há maior risco de
complicações, incluindo pneumonia, que
é um processo infeccioso ou inflamatório
que atinge os pulmões.
ALERGIAS
A maioria das doenças de outono e inverno é desencadeada por uma crise alérgica,
provocada pela reação de hipersensibilidade do organismo. Ela acontece quando
as pessoas sensíveis a determinadas situações entram em contato com agentes

desencadeantes da crise, como poeira domiciliar, ácaros, pelos de animais, fungos,
pólens, além de agentes irritantes, como
fumo e poluentes.
Para a maioria das alergias, como a asma,
rinite, bronquite e sinusite, o tratamento
deve ser focado no bom controle ambiental, evitando os agentes que causam o problema e o uso de remédios para controlar
os sintomas, como dor no corpo, coriza,
febre e falta de ar.
A asma é caracterizada pela obstrução das
vias aéreas e provoca tosse, falta de ar,
chiado no peito, dor ou aperto no peito. Já
a rinite é a inflação do nariz e estruturas
adjacentes, caracterizada por espirros em
salva, coriza, prurido nasal e congestão
nasal. A inflação dos brônquios chama-se bronquite e pode ser ocasionada por
infecções, agentes irritantes e alergia, enquanto a sinusite é a inflamação dos seios
da face, apresentando diversos agentes
infecciosos desencadeantes.

Além do MASP, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), que
abriga obras de Picasso, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre
outros, é um dos grandes acervos da cidade. Parte do acervo do
MAC foi incorporada ao Museu de Arte Moderna (MAM), fundado
em 1948 e que possui mais de cinco mil peças em sua coleção.
As obras reunidas retratam momentos da arte moderna e contemporânea, sobretudo com a presença de artistas brasileiros.
Entre os espaços, estão uma biblioteca e um jardim de esculturas ao ar livre.
Um dos museus mais antigos da cidade é datado de 1905. O
prédio, construído em 1895, localizado na Praça da Luz, foi pro-

jetado por Ramos de Azevedo e comporta a Pinacoteca do Estado, com dez salas ocupadas com o acervo de cem mil obras.
Seu foco são obras de produção brasileira do século XIX até os
dias atuais.
Para quem é curioso sobre as ciências, o Catavento Cultural e
Educacional, é um museu interativo e uma divertida aula. Com 4
mil metros quadrados divididos em quatro instalações: Universo, Vida, Engenho e Sociedade, o visitante tem a possibilidade
de interagir com o tema, seja em jogos eletrônicos, filmes 3D ou
exposições em cada um dos ambientes.
Grande parte da história do Brasil está no acervo do Museu do
Ipiranga. Porém, o Edifício-Monumento do museu está fechado
para visitas em função das obras de restauro e modernização.
O edifício histórico localizado no Parque da Independência tem
como nome oficial Museu Paulista da Universidade de São Paulo.
Inaugurado em 1895 como Museu de História Natural e marco
representativo da Independência, da História do Brasil e paulista, seu primeiro núcleo de acervo foi a coleção do Coronel
Joaquim Sertório, que constituía um museu particular em São
Paulo.
Além desses, outros museus na cidade trazem informações culturais, históricas, científicas e curiosas, com fotografias, objetos,
documentos, áudios e vídeos que contam os 465 anos de São
Paulo.
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Comemoração do Dia do Abraço ganha
cada vez mais destaque no Brasil
A história do Dia do Abraço é recente, mas
ganha destaque a cada ano. A data surgiu em
2004 quando um australiano, conhecido como
Juan Mann, começou a Free Hugs Campaign
(Campanha de Abraços Grátis) na Pitt Street Mall,
uma rua de Sydney. Seu objetivo era oferecer
abraços para pessoas que estivessem passando,
e assim incentivá-las a agirem da mesma forma.
Ele justificou a ação dizendo que o abraço deixa
as pessoas muito mais felizes.
Assim, o dia 22 de maio ganhou destaque como
o Dia do Abraço, que pode ser comemorado de
várias formas, e uma delas é abraçando. Depois
da repercussão, Juan foi impedido de continuar
a ação. A paralisação foi exigida pelos guardas
da cidade australiana, alegando que, caso ele
fosse ferido durante um dos abraços oferecidos
a um dos desconhecidos, a prefeitura poderia ser
processada por não ter protegido um dos seus
cidadãos. No entanto, Juan e seus amigos fizeram
uma petição para que pudessem ter permissão e
dar continuidade na ação e receberam autorização
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para continuar a distribuição dos abraços.
ESPALHANDO CARINHO
O famoso ato de Juan ficou famoso quando ele
ofereceu um dos seus abraços para Shimon
Moore, vocalista da banda Sick Puppies, que
aprovou a ideia e se aproximou do autor do
Dia do Abraço. O artista decidiu, então, gravar
algumas cenas com Juan pelas ruas de Sydney. Ele
usou as cenas filmadas para montar um clipe da
música “All the Same”. O resultado foi aprovado
pela banda, que publicou o clipe no YouTube e fez
o maior sucesso.
A partir daí o mundo conheceu a campanha e
vários países passaram a adorar o dia 22 de maio
como o Dia do Abraço. Inclusive o Brasil.
O abraço, dependendo da cultura local, é usado
como forma de demonstração de afeto de uma
pessoa para outra. Por meio dele, as pessoas
se cumprimentam ou expressam sentimentos
de carinho, amor, compaixão, saudade e
congratulação.

ESTREIAS
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POKÉMON: DETETIVE PIKACHU
Sinopse: A trama nipo-americana gira em torno da busca pelo
pai do jovem Tim. Dublado por
Ryan Reynolds, o Detetive Pikachu é baseado no jogo de mesmo nome, que traz o Pokémon
elétrico resolvendo mistérios. É
uma produção da Legendary Entertainment, The Pokémon Company, Tōhō e Warner Bros.
Direção: Rob Letterman
Gênero: Fantasia/Mistério

ROCKETMAN
Sinopse: O filme é uma cinebiografia do cantor e compositor Elton John, protagonizada por Taron
Egerton (no papel do cantor) e conta a história desde que ele era uma
criança prodígio até se tornar um
verdadeiro astro.
Direção: Dexter Fletcher
Gênero: Drama/Biografia
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12 DE MAIO É O DIA DAS MÃES. UMA
HOMENAGEM ÀS MULHERES MAIS
ESPECIAIS DO MUNDO.
No segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães no Brasil. É
uma das datas mais importantes para
as mulheres que ensinam e oferecem
amor incondicional aos filhos. No mundo contemporâneo, a comemoração
do Dia das Mães nesta data se tornou
sinônimo de afeto, carinho e consideração pelas mães.
Para homenagear as mulheres que
encaram essa missão de oferecer o
melhor do mundo aos filhos, o BCP
realiza uma ação especial: o Spa de
Dia das Mães no Brascan Open Mall. A
ação vai presentear todas as mães que
estiverem no empreendimento entre
os dias 11 e 12 de maio e desejarem
uma seleção de massagens especiais,
como massagem facial, reflexologia e
quick massage. O espaço para os procedimentos será montado na Praça de
Eventos e funcionará das 12h às 18h.
História
E não é de hoje que se comemora o

Dia das Mães. Desde a Idade Antiga há
relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e
de fenômenos como a fertilidade. Na
Idade Média havia também muitas referências a respeito da figura da mãe.
Mas foi apenas no início do século XX
que as mães passaram a ter um dia
oficial para serem homenageadas. A
ideia nasceu nos Estados Unidos, no
Estado de Virgínia do Oeste, com uma
jovem chamada Ana Jarvis. Quando ela
perdeu a mãe, ficou profundamente
consternada. Suas amigas resolveram,
então, prestar-lhes uma homenagem
com o objetivo de amenizar seu sofrimento e, por meio da qual, pudessem
perpetuar a memória de sua mãe.
Ana Jarvis aceitou a homenagem, mas
sugeriu que, em vez de recordarem
apenas sua mãe, fossem também lembradas todas as mães, tanto as vivas
como as mortas. Elas e as amigas resolveram então comemorar publicamente
o Dia das Mães. E em 10 de maio de

1914, o Congresso Nacional recomendou a comemoração e foi assinado um
decreto-lei considerando o “segundo
domingo de maio Dia das Mães” nos
Estados Unidos.
Pouco depois, em 12 de maio de 1918,
o Dia das Mães foi comemorado pela
primeira vez no Brasil na Associação
Cristã de Moços de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul. E em 1932, atendendo a
um apelo da Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou
decreto-lei considerando o segundo
domingo de maio consagrado às mães.
Como o Dia das Mães é comemorado
no mundo
A comemoração de Dia das Mães não
é uma exclusividade do Brasil, pelo
contrário, centenas de países possuem
festejos em homenagem à figura materna. A comemoração no segundo domingo de maio é feita em mais de 80
países.

