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O FUTURO QUE TODOS ESPERAM ESTÁ CHEGANDO
CHEIO DE ESPERANÇAS E RENOVAÇÃO
O ano de 2020 foi de muitos desafios, mas também
ensinaram novas formas de
celebração da vida. Nesse
contexto, a comemoração
do Natal e do Ano Novo
ganhou novos significados

e desejos, transformando a
maneira como todos vivem.
O Brascan News traz uma
mensagem de Natal e Feliz
2021 mostrando que o distanciamento social não isolou
as pessoas emocionalmente
→

e que os sentimentos de respeito, admiração, carinho e
amor somente tornaram-se
ainda mais potencializados e
importantes.

entrada do empreendimento.
Neste ano, a magia natalina
foi ressignificada e o essencial é essa esperança de um
novo ano mais tranquilo.

A decoração de Natal apresenta uma mensagem de
esperança, com Anjos pairando sobre os destaques
natalinos e renovação da alegria. Inaugurada em novembro, ela tem os Anjos como
figuras principais, pois além
da beleza repleta de energia
positiva, transmitem a paz,
justamente por representarem o papel de mensageiros
das boas novas. Por isso,
eles ganharam destaque na
grande árvore montada no
cenário principal na praça de

Novo ano
Como é tradição, nas festas
de final de ano todos contabilizam os êxitos e fazem novas
listas de sonhos e objetivos
para o ano que vai começar.
O sentimento de esperança
ganhou impulso de que a vida
voltará ao normal em pouco
tempo. Não é exagero desejarmos um 2021 muito melhor
para todos, pois a renovação
em cada novo ciclo depende
também de todos nós.

E D I TO R I A L

Com a chegada do Natal e do Ano Novo, o Brascan
News traz nessa edição uma mensagem de
esperança e renovação para 2021.
Depois de um ano de muito trabalho e empenho
para enfrentar todos os desafios, o mundo precisou
se reinventar e buscar novos objetivos. A chegada
do fim de ano, com as festas de Natal e de Ano Novo,
traz desejos de um novo ciclo, cheio de bons sentimentos e de felicidade, amor, fraternidade e, especialmente, saúde para todos. No Brascan, esta é a
mensagem que todos esperam, não somente para
o Natal, mas para a vida. Assim, no Brascan News
desejamos que as comemorações natalinas sejam
repletas de notícias positivas e de esperança para
um ano melhor. Também trazemos nesta edição as
dicas de presentes que todos gostariam de ganhar
no Natal e destacamos a chegada do verão, além de
darmos dicas sobre massagens terapêuticas e lugares para serem visitados no mundo.
Bom Natal e Feliz Ano Novo a todos!
Cláudio César Costa

E S PA ÇO

EQ U I L I B R E

OS BENEFÍCIOS DA MASSAGEM
TERAPÊUTICA PARA A SAÚDE
A massagem pode ser descrita
como uma troca de energias
em que, técnicas de deslizamento, fricção e amassamento, são utilizadas para se trabalhar o sistema circulatório,
linfático, nervoso e energético da pessoa. Isso proporciona a descontração do corpo e
da mente, combate a fadiga
física e mental e promove o
bem-estar geral.
Vários benefícios são destacados com a aplicação de
massagem, que incluem: controle de estresse, diminuição
da ansiedade, alívio da tensão e das dores musculares,
melhora da circulação sanguínea, elasticidade da pele
e sistema imune, diminuição
da pressão arterial no caso
de pacientes hipertensos,
alívio das dores de cabeça,
diminuição do cansaço, estimulação e equilíbrio do siste-
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ma intestinal, eliminação de
toxinas e resíduos metabólicos e controle do sono com a
diminuição das insônias.
No Espaço Terapêutico Equilibre, localizado no Brascan
Century Plaza, todos esses
benefícios podem ser encontrados para que se possa desfrutar das vantagens de um
espaço único para uma pausa
desejada. “É um espaço pensado para um momento de
relaxamento. Uma oportunidade para respirar e sentir as
necessidades do corpo. Sentir as tensões, as dores, as retrações musculares e aliviar
todos esses problemas”, diz
a fisioterapeuta e massoterapeuta Priscila de Moraes, que
junto com Elisângela Leme,
decidiu criar o Espaço para
prestar o melhor serviço da
região do Itaim Bibi.
→

Priscila e Elisângela trabalham com as técnicas de
shiatsu, massagem relaxante,
drenagem linfática, massagem desportiva e reflexologia. “O shiatsu é uma técnica
oriental de massagem indicada para eliminar pontos
de tensões, dores musculares e promover o equilíbrio
energético, já que é feita nos
meridianos da acupuntura,
que são os canais que percorrem todo o corpo e por
onde circula a energia vital.
Pode ser feita sobre a roupa. Já a massagem relaxante
é indicada para combater o
estresse, controlar a ansiedade e também colaborar com
o sono tranquilo e melhoria
no retorno venoso”, explica
Priscila sobre as técnicas de
massagens.
Outra modalidade, a drenagem linfática, é indicada para
as pessoas que têm retenção
líquida, para reduzir inchaços
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ou desconforto por má circulação. Já a massagem desportiva é indicada para os atletas e promove a recuperação
muscular após as atividades
físicas, pois ajuda a retirar
catabólicos provenientes da
prática esportiva, melhora a
oxigenação muscular e alivia
a dor muscular gerada por
micro lesões ocorridas durante o processo da atividade
exercida.
Para completar, o Espaço
Equilibre oferece a reflexologia podal, uma massagem
milenar feita por meio de
pressões com os dedos em
pontos estratégicos na planta
dos pés. “Estes pontos energéticos atuam em diversas
áreas do nosso organismo. E
por meio da pressão nesses
pontos, estimulamos nosso cérebro de acordo com o
sistema tratado. Com a massagem, podemos ajudar, por
exemplo, o funcionamento
→

intestinal quando estimulamos os pontos energéticos do
aparelho digestivo presentes
na planta dos pés”, explica
Priscila.
Segundo ela, a massagem
pode ser feita por todas as
pessoas, independentemente
da idade ou gênero. Há restrição apenas para pessoas com
alguns problemas de saúde,
como diabetes, hipertensão
descontrolada, gestação de
risco ou doenças infecciosas,
entre outras. Porém, de uma
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forma geral, a massagem é
uma grande aliada no cuidado e manutenção da saúde.
O Espaço Terapêutico Equilibre atende de segunda-feira a
sábado, das 10h às 20h. Basta
agendar a visita pelo e-mail
e.t.equilibre@gmail.com.
Para conhecer um pouco mais
sobre o local e as técnicas
empregadas, basta acessar
as redes sociais do Equilibre:
Instagram @espaco_terapeutico_equilibre e Facebook do
Espaço Terapêutico Equilibre.

R E TO M A D A D O T U R I S M O

OTIMISMO VOLTA A SER DESTAQUE
NO SETOR DO TURISMO

Um dos setores da economia
que mais sofreu este ano foi
o de turismo, que enfrentou
cenários muito ruins com
o fechamento de fronteiras
e, consequentemente, cancelamentos de viagens em
todo o mundo. Mas o cenário
começou a mudar e as perspectivas para a retomada do
segmento são positivas, com
tendências para os próximos

anos na recuperação de maneira global, após a adaptação da população à vida sob
restrições.
De acordo com especialistas
do setor, as preferências e
comportamentos dos viajantes mudaram em direção ao
familiar, previsível e confiável. Por isso, férias nacionais
e regionais, além das atividades ao ar livre passaram a ser
→
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as preferidas no curto prazo. e privado e as empresas que
Já os planos para médio prazo obedecerem aos protocoprecisam ser feitos levando los de biossegurança podeem consideração as preocu- rão receber o Selo Turismo
pações com o distanciamen- Responsável.
to social, que irá orientar o
comportamento do turista.
Para isso, as empresas terão
que garantir a implementação dos protocolos e comunicar isso ao viajante.
Para garantir essa retomada
segura do setor, o Ministério
do Turismo lançou em novembro uma aliança nacional
para acelerar a recuperação
do setor e reduzir o impacto
da pandemia. A campanha
“Viaje com responsabilidade
e redescubra o Brasil” reúne
esforços dos setores público
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Diversas pesquisas apontam
que neste momento mais da
metade dos brasileiros planeja voltar a viajar em breve
e os destinos nacionais estão
entre os principais como opção de visitas, como os paraísos do litoral brasileiro e as
capitais como Florianópolis
(SC), Fortaleza (CE), Recife
(PE), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).
Destinos internacionais
As listas de viagens para 2021
da National Geographic e da
Lonely Planet incluem ainda
→

temas como sustentabilidade, comunidade, família, natureza, aventura e cultura para
a escolha da viagem perfeita
pós-pandemia. A lista “Best
of the World 2021” oferece 25
opções para serem consideradas. Na categoria Sustentabilidade há seis destinos
da Europa, África e Estados
Unidos, com destaque para
Alonissos, na Grécia, com seu
museu subaquático e Nova
Caledônia, na França, com 1,3
milhão de quilômetros quadrados de parque marinho.
Já a seção Família destaca a
Costa Espacial da Flórida e o
Caminho Costeiro da Inglaterra. Para os que gostam de
Aventura, Svaneti da Geórgia
(uma parada na épica Trilha
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de Caminhada Transcaucásia
entre a Geórgia e a Armênia)
e o Parque Nacional de Katmai, no Alasca.
Para homenagear a Natureza/
Vida Selvagem, o Isle Royale,
no canto noroeste do Lago
Superior do estado de Michigan, nos Estados Unidos
e o espaço Yellowknife, no
Canadá, e na Ilha Lord Howe
da Austrália. Em Cultura/História, Guam, território norte-americano no Oceano Pacífico, que desempenhou um
papel estratégico na Segunda
Guerra Mundial, e Gyeongju,
antiga capital da Coreia do
Sul, com seus artefatos que é
conhecida como “museu sem
paredes”.

C H EG A D A

D O

V E R ÃO

O VERÃO ESTÁ CHEGANDO: FIQUE POR
DENTRO DO CLIMA E DAS DICAS PARA
CURTIR A ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO
O verão, estação mais esperada do ano para a maioria das
pessoas, tem início no Hemisfério Sul no dia 21 de dezembro e vai até 20 de março de
2021. O clima quente favorece
as atividades de lazer ao ar
livre e renova as energias, porém também é a época mais
chuvosa, especialmente em
São Paulo. Nesta estação é
preciso redobrar os cuidados
com a saúde, principalmente
da pele. Então, reforçamos
as dicas para que você possa
aproveitar o máximo do que
o verão e sua magia colorida
pode te oferecer:

com que o organismo produza serotonina, um hormônio
que traz a sensação de otimismo, positividade e auxilia
na produção do hormônio
regulador do sono, a melatonina. Não tenha medo do sol
com moderação. Vários estudos comprovam que a luz
solar deixa as pessoas mais
animadas e felizes nos dias
de verão.

Exercícios físicos – este pode
ser o momento ideal para o
projeto verão. O exercício físico também é um dos reguladores da saúde mental, além
de ser uma excelente forma
Banhos de sol – é chegada a de manter o corpo saudável.
hora de recuperar a cor bron- Looks certos para a estação –
zeada na pele e ganhar uma com o sol brilhando e as temdose extra de vitamina D.
peraturas mais altas, o ideal
O banho de sol também faz é usar roupas leves e frescas.
→
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Cuidados com a saúde – alguns cuidados são fundamentais para manter a saúde
durante a estação, como o
uso de filtros solares durante
a exposição ao sol. O ideal é
reaplicar o filtro a cada duas
horas. Além disso, manter a
hidratação é muito importante, pois o corpo exige a ingestão de dois litros de água por
dia. A alimentação leve completa o cardápio ideal para o
verão, que exige menos caloria dos que as estações de
clima frio. Invista em saladas
e frutas para manter uma alimentação saudável e repor as
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substâncias necessárias para
seu bem-estar.
Encontro com os amigos – os
dias mais longos do verão
são ideais para se reunir com
a família ou amigos (mesmo
que em locais abertos para
não promover aglomerações).
Um bom bate-papo e estar
próximo das pessoas que se
ama é essencial para uma
vida saudável.
Encontre as melhores maneiras para se divertir, descansar
e aproveite a estação. Afinal,
o verão é tudo de bom!

P R ES E N T E S

D E

N ATA L

Não deixe de presentear quem você ama
Presentear alguém é uma das melhores formas de dizer “pensei em você”. Seja amigo, familiar, conhecidos ou desconhecidos. O gesto é uma expressão clara de empatia e carinho.
A história revela que a tradição sempre foi de presentear no
Natal. Porém, os presentes eram uma forma de auxiliar as
pessoas mais carentes. Por isso, o precursor de um dos símbolos clássicos do Natal – o Papai Noel – foi São Nicolau, uma
figura mística que, de acordo com as histórias contadas de
geração em geração, ajudava moças e crianças em situação de pobreza, distribuindo presentes em sua cidade no mês de dezembro.
Seguindo essa tradição, os presentes são colocados embaixo da
árvore natalina e entregues na
noite de Natal. Para acertar nestes
mimos é importante considerar os gostos e
características de quem será presenteado.
Além disso, é bom pensar na personalidade
da pessoa para descobrir o que mais agrada.
Opções perfeitas de semijoias, vestuário e
acessórios para facilitar a escolha do presente para pessoas especiais, com certeza
estão no quiosque Blue Shine e também
nos stands localizados na Galeria Conceito
do Open Mall. Escolha o seu e Boas Festas.

Administração Geral:

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

Pessoas com deficiência precisam de uma vaga um
pouco maior para que possam ter acessibilidade.
Lembre-se disso quando estacionar.
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Um gesto que pode
mudar o mundo
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