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LIGA DA JUSTIÇA 2 
Sinopse: A Warner Bros. promete 
momentos explosivos e muita ação 
com o fi lme Liga da Justiça 2, que traz 
novamente o supergrupo de heróis 
formado por Superman (Henry 
Cavill), Batman (Ben Affl eck), Mulher-
Maravilha (Gal Gadot), Aquaman 
(Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e 
Cyborg (Ray Fisher).
Direção: Zack Snyder
Gênero: Ação e Fantasia

TOY STORY 4
Sinopse: Agora morando na 
casa da pequena Bonnie, Woo-
dy apresenta aos amigos o novo 
brinquedo construído por ela: 
Forky, baseado em um garfo de 
verdade. Forky foge de casa por 
não gostar do posto de brinque-
do e Woody parte em seu encal-
ço, decidido a trazê-lo de volta.
Direção: Josh Cooley
Gênero: Família, Animação e 
Aventura
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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.
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O DIA DOS APAIXONADOS
A comemoração do Dia dos Namorados em 14 de fevereiro 
remonta o Império Romano, quando um bispo, Valentim, foi 
proibido de realizar casamentos pelo imperador romano Clau-
dius II, que queria diminuir o número de matrimônios para ter 
mais soldados em seus contingentes. Porém, Valentim desres-
peitou a ordem imperial e continuou fazendo, secretamente, 
as celebrações de matrimônio. O imperador o considerou um 
criminoso e mandou seus soldados prendê-lo, condenando-o 
à morte.
Enquanto estava na prisão, recebeu vários bilhetes e cartões 
de jovens apaixonados, valorizando o amor, a paixão e o casa-
mento. Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro do ano 270 
a.C. Em sua homenagem, esta data passou a ser destinada aos 
casais de namorados e ao amor.

NO BRASIL
A comemoração no país no dia 12 de junho tem referência ao 
padroeiro dos namorados, cujo dia é comemorado em 13 de 
junho. Porém, não é a única explicação para a celebração. Em 
1948, uma rede de lojas de São Paulo percebeu que durante 
o mês de junho sempre ocorria uma queda nas vendas rela-
cionada à ausência de uma data comemorativa no mês. Para 
reverter essa situação, a empresa desenvolveu uma campa-
nha copiando o Valentine’s Day, mas com quatro meses de 
diferença.
Desde então, casais apaixonados trocam presentes como cho-
colates, fl ores, vestuário, cartões e outras lembranças para re-
afi rmar o amor e o carinho que sentem todo dia 12 de junho.

O Dia dos Namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho. É o dia em que os casais de namorados, pretendentes e apaixo-
nados fazem uma homenagem aos amados com a tradição de trocar presentes, bombons e cartões com mensagens de amor. 
Em muitos países, como nos Estados Unidos, a comemoração ocorre em 14 de fevereiro – Valentine’s Day.
No BCP a comemoração do Dia dos Namorados será especial, assim como é o sentimento dos apaixonados. No dia 12 de junho 
os casais poderão curtir um happy hour romântico, com uma boa música ao vivo.  O evento será bem intimista e tem como 
objetivo acolher os casais neste dia dedicado ao amor.

Administração Geral:

O MUNDO CAMINHA PARA A TRANSFORMAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS 

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Nacional da Reciclagem, con-
siderada uma ação consciente e que preserva os recursos naturais do 
planeta, tornando-o sustentável para as próximas gerações. Assim, re-
fl etir sobre o que fazer com o lixo e sobre as questões ambientais e 
as formas de consumo é um tema importante para todos. E no BCP, o 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) colocou em 
prática essa refl exão, dando oportunidades a todos de contribuir.
No empreendimento há instalações adequadas para atender às neces-
sidades do programa, desde a coleta até a triagem e a destinação dos 
materiais descartados. A proposta, que é adequada à Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, tem como objetivos: destinar apenas os rejeitos 
para os aterros e instituir a responsabilidade compartilhada de resí-
duos reutilizáveis e recuperáveis, com benefícios para a redução dos 
impactos ambientais. 
Os resíduos gerados no BCP são classifi cados em e em seguida seguem 

para a prensa de recicláveis ou para a compactadora de orgânicos. Re-
síduos considerados perigosos – lâmpadas, baterias e pilhas, entre ou-
tros – possuem um armazenamento diferenciado.
RECICLAGEM
Entende-se por reciclagem o processo de conversão de produtos usa-
dos em materiais que podem ser reutilizados para produzir novos itens. 
Desta forma é possível reduzir o consumo de matérias-primas, de utili-
zação de energia, além de evitar a poluição do meio ambiente, a partir 
do tratamento correto de lixo e redução da emissão de gases do efeito 
estufa.
Segundo dados do relatório da International Solid Waste Association 
(ISWA), atualmente 76,5 milhões de brasileiros são afetados com a des-
tinação inadequada de resíduos, já que 30 milhões de toneladas são 
destinadas a lixões ou aterros controlados irregularmente no país, ge-
rando um custo ambiental de quase R$ 30 bilhões por ano até 2021.

D I A  N A C I O N A L  D A  R E C I C L A G E M
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Não existe data mais cheia de romantismo que o dia 12 de junho, dia em que se comemora no Brasil o Dia dos Namorados. É nesse momento 
que os sentimentos de amor entre os casais fi cam mais evidentes e os corações batem mais forte. E o BCP quer aproximar ainda mais os apaixo-
nados. Para isso, preparou uma comemoração especial para os apaixonados “Noite dos Namorados no Brascan Open Mall”. Mas o mês de junho 
reserva ainda muitas alegrias, e o BCP News traz uma matéria deliciosa para quem gosta de comemorar as festas juninas, além de apresentar o 
polo gastronômico do empreendimento, que conta com 17 operações voltadas para quem aprecia bons pratos e petiscos. Para completar, uma 
matéria sobre a importância da reciclagem.

Aproveite a leitura e feliz Dia dos Namorados.               Cláudio César Costa

As melhores redes de restaurantes reunidas em um ambiente agradável e com muito requinte. Em meio ao cinza de São Paulo, a Praça de 
Alimentação do BCP é um local nobre, com o frescor propiciado pelos espelhos d’água e árvores de diversas espécies e um cardápio variado 
oferecido pelas 18 operações de gastronomia instaladas na praça térrea do empreendimento.
O polo gastronômico do complexo BCP junto a um projeto paisagístico que conduz os pedestres a conhecer todas as operações e escolher o que 
achar mais interessante. Depois de escolher a melhor refeição, é possível se sentar em uma mesa na praça e contemplar o belo ar livre, já que 
é totalmente aberta e desperta sensações de liberdade, ao mesmo tempo que se desfruta de segurança.

CASA DO PÃO DE QUEIJO
Com a receita tipicamente brasi-
leira, a unidade no Brascan man-
tém a tradição de servir o pão de 
queijo sempre quentinho. Além 
de outras delícias.

STARBUCKS COFFEE
A cafeteria mais famosa do mun-
do está presente no Brascan 
para a alegria dos apreciadores 
do bom café e tudo o mais que 
acompanha uma experiência em 
uma cafeteria.

VANILLA CAFFÈ
Com um blend exclusivo de 
grãos arábica, o Vanilla Caffè ofe-
rece um cardápio que prima por 
qualidade, sabor e harmonia que 
vai além do café.

AÇAÍ OAKBERRY
Muito mais que um alimento 
energético e benéfi co, o Açaí 
Oakberry entrega uma experiên-
cia saborosa, natural e nutritiva 
em 2 minutos.

BURGER +
Hambúrgueres gourmets prepa-
rados diariamente e artesanal-
mente com carne 100% fresca. 
Além disso, o cardápio é dinâ-
mico, com versões exclusivas, 
acompanhadas dos milk-shakes.

BURGER KING
A unidade do Brascan segue os 
preceitos da rede de restauran-
tes especializada em fast-food. 
Além dos famosos lanches, a 
rede oferece batatas fritas, sala-
das e sobremesas.

MCDONALD’S
Com a missão de servir comida 
de qualidade e de forma rápi-
da, o McDonald’s também está 
presente no Brascan com sua va-
riedade de lanches, batata frita, 
bebidas, saladas e sobremesas.

PEDAÇO POR PEDAÇO
As deliciosas fatias de pizza da 
Pedaço por Pedaço são assadas 
na hora em pedaços individuais, 
feitas com massa leve e crocante, 
e elaboradas com ingredientes 
premium.

POKE POKE
A Poke Poke une o bom atendi-
mento com a praticidade, qua-
lidade e diversas opções para 
agradar a todos os paladares. 
Cada produto é feito com ingre-
dientes fresquinhos. São vários 
tipos de peixes, frangos e sobre-
mesas.

RIZZO GOURMET
Pioneiro no conceito de fast 

gourmet, a Rizzo reuniu os me-
lhores chefs e uniu as deliciosas 
receitas tradicionais da Itália 
para oferecer excelentes opções 
de refeições completas.

SALADA MODERNA
Oferece uma grande variedade 
de pratos com diversas saladas 
e carnes. No cardápio, opções 
como brócolis, palmito, ervilhas 
e carnes variadas. É possível es-
colher um prato principal com 
três acompanhamentos.

SPOLETO
O Brascan conta com uma uni-
dade do Spoleto, rede de restau-
rantes multinacional brasileira 
que une o conceito de fast-food 
com a culinária italiana, como 
massas, saladas e focaccias.

TERRA DO FOGO
O restaurante oferece a oportu-
nidade para se degustar a tradi-
cional parrilla, com ingredientes 
selecionados e produtos de alta 
qualidade. A casa localizada no 
Brascan leva o prazer da carne 
grelhada com perfeição.

THINK TASTY
O restaurante no Brascan é espe-
cializado em fast-food de pratos 
leves e balanceados, com sala-

das, grãos, crepes, sopas, wraps 
e sucos naturais, com cores vivas, 
aromas e sabores únicos.

BRAUGARTEN
Da cozinha do restaurante saem 
as melhores receitas tradicionais 
alemãs, adaptadas ao paladar 
brasileiro, além de receitas atu-
ais da cozinha internacional, 
com entradas, pratos principais, 
bebidas e sobremesas.

GALETO’S RESTAURANTE
O Galeto’s está presente no dia a 
dia de quem busca refeições sa-
borosas e saudáveis, comparti-
lhando momentos especiais em 
ambientes agradáveis e acon-
chegantes como no Brascan.

TACO BELL
A unidade da rede californiana 
de comida mexicana instalada 
no Brascan oferece as tradicio-
nais opções de tacos, burritos 
e quesadillhas, recheadas com 
carne moída, frango ou carne. 

CUOR DI CREMA
A tradicional gelateria artesanal 
italiana emprega conceitos de 
saudabilidade, sendo todos os 
seus produtos 100% naturais.  
Sua lista conta com mais de 150 
receitas.

E D I T O R I A L

CHEGOU O MOMENTO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES JUNINAS

Comer e beber no BCP é um prazer 
em meio a uma área verde

P O L O  G A S T R O N Ô M I C O  D O  B C P

E S C O L H A  S U A  O P Ç Ã O  E  O  M E L H O R  M E N U :

O mês de junho é marcado por festejos animados, comidas tí-
picas de algumas regiões do Brasil, danças, balões, fogueiras e 
muitas brincadeiras. São as festas juninas que ajudam a compor 
um ambiente alegre e divulgado no mundo todo. Os quitutes 
mais tradicionais das festas são: pipoca, paçoca, pé de moleque, 
canjica, pamonha, curau, bolo de milho, arroz-doce e pinhão, 
além das deliciosas bebidas, como o vinho quente e o quentão.
Todos esses elementos, aliados a uma decoração colorida e 
cheia de bandeirinhas, formam o local da festa, chamado de ar-
raial. Em clubes e escolas, especialmente, esses ambientes são 
montados com diversas barraquinhas para a venda de comidas 
e bebidas típicas.
Celebradas no Brasil desde o século XVI, as festas juninas cons-
tituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasilei-
ros, especialmente no Nordeste do país, fi cando atrás apenas 
do Carnaval. 
De acordo com os historiadores, a festa tem origem nos cultos 
pagãos na Europa, na passagem da primavera para o verão, mo-
mento chamado de solstício de verão, mas sofreu infl uências 
e foi se transformando em festas populares de alegria quando 
foram trazidas pelos portugueses para o Brasil, e evoluiu asso-
ciando-se a símbolos típicos das zonas rurais.
AS COMIDAS MAIS GOSTOSAS
Como a origem das festas juninas tem relação com a chegada do 
verão, os agricultores comemoravam as colheitas. Em Portugal, 

a tradição é celebrar a colheita do trigo, feita entre os meses 
de junho e setembro. Como no início da colonização, o Brasil 
não era um grande produtor de trigo, as festas começaram a ser 
celebradas com o milho. Assim, o grão serve de base para qua-
se todos os alimentos consumidos nestas festas. Além do milho 
cozido, a canjica, a pipoca, a pamonha, o curau e o bolo de milho 
não podem faltar durante os festejos.
O amendoim também é muito apreciado nessa época e pode ser 
consumido torrado com sal ou açúcar. A iguaria também é base 
para guloseimas, como a paçoca doce, feita com farinha de man-
dioca e o açúcar, além do pé de moleque, quando o amendoim é 
mergulhado em melado ou caramelo. Os bolos não podem faltar 
e, juntam-se a essas delícias a maçã do amor, o cachorro-quente 
e a batata-doce, que é assada na brasa da fogueira.
Para complementar o cardápio, o vinho quente ou o quentão, 
bebidas feitas com gengibre, canela, cravo, pinga ou vinho.
DANÇAS E DECORAÇÃO
Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típi-
cas, como as quadrilhas. Outra característica muito comum é a 
de se vestir de caipira de maneira bem caricata.
A decoração de festa junina é feita com bandeirolas e balões, 
a fogueira e os fogos de artifício são itens que caracterizam o 
ambiente da festa. Além do Brasil, as celebrações da festa junina 
são comuns no Reino Unido, na França, na Itália, em Portugal, na 
Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália.

F E S T A S  J U N I N A S
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