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SÃO PAULO, A MAIOR CIDADE DO
PAÍS, COMEMORA 467 ANOS
Comemorações neste ano serão nacional e no dia 25 desse mês
diferentes para não provocar
comemora mais um ano de sua
aglomerações
fundação, chegando a 467 anos,
seus
melhores
A cidade de São Paulo ocupa, ostentando
desde 1960, o posto de capital títulos.
mais populosa do Brasil e também Apesar de nem sempre ter sido
a mais rica. Gera, sozinha, nada assim, pelo menos até a metade
menos que 10% de toda a riqueza do século XIX, nada indicava que

os rumos iam mudar, já que em
1872, quando foi realizado o
primeiro censo nacional, a cidade
contava com apenas 31.385 moradores. Só para se ter uma ideia,
no mesmo ano o Rio de Janeiro
(RJ) tinha quase 275 mil habitantes. Menos de 150 anos depois,
são 12 milhões de habitantes, em
uma cidade pulsante, conhecida
no mundo inteiro e que se transformou em desejo para a maioria
dos brasileiros.

população tenha sido imunizada
contra a doença.
Para lembrar da força do
dinamismo
A quinta maior metrópole do
mundo começou seu protagonismo nacional com o início das
plantações de café. A primeira
plantação foi em um sítio na
margem direita do Rio Tietê,
conhecido como “Casa Verde”, e
que hoje dá nome ao bairro que
se formou no local. O café se
tornou o grande produto de
exportação do Brasil e São Paulo
assumiu o papel de residência
oficial da maioria dos barões e
de ilustres políticos do país,
atraindo também trabalhadores
do mundo todo.

Ao comemorar seus 467 anos, de
uma forma diferente esse ano, já
que as atividades normalmente
promovidas na data – como
exposições artísticas, circuitos
culturais, shows ao vivo e até o
Troféu Cidade de São Paulo –
estão suspensas devido aos
cuidados para evitar a propagação da Covid-19, a cidade também Em seguida, surgiram as estradas
dá tom de como devem ser as de ferro, ligando São Paulo ao
comemorações até que toda a desenvolvimento do interior e do
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Porto de Santos. Esse foi o
impulso que faltava. A posição
estratégica de entrada do
Planalto e comunicação direta
com o litoral fez de São Paulo
rota obrigatória da produção e
concentração da riqueza do café.
Os escritórios dos principais
bancos, empresas de seguros,
serviços de exportação e toda a
burocracia se instalaram na
cidade.
A chegada dos imigrantes formou
o mercado consumidor para as
empresas da região com novos e
prósperos empresários. Assim,
houve diversificação da indústria
e serviços. A primeira indústria
de São Paulo foi uma fábrica de
tecidos, em 1872. Já em 1895, existiam 52 fábricas.
Assim foi crescendo, e em 1960
foi oficializada pelo censo nacional como a maior e mais rica
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cidade do país, com pouco menos
de 4 milhões de habitantes. Nos
últimos anos a velocidade de
crescimento da cidade tem diminuído e o lugar das fábricas
mudou. A cidade se descobriu
com uma economia baseada em
serviços.
Assim é São Paulo, que no dia 25
de janeiro, em homenagem à
fundação do Colégio dos Jesuítas,
considerado o marco zero da
metrópole, completa mais um
ano. O nome da cidade é uma
homenagem ao apóstolo Paulo,
que de acordo com a tradição,
teria se convertido ao cristianismo no dia 25 de janeiro. Assim,
neste mesmo dia foi fundado o
colégio que seria o centro de
educação e formação dos indígenas que se adequaram ao modo
de vida dos jesuítas pelos padres
Manuel da Nóbrega e José de
Anchieta.

E D I TO R I A L

SEJA BEM-VINDO, 2021! AGORA É HORA DE PENSAR NAS
AÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES E O BRASCAN
NEWS DESEJA QUE O ANO SEJA O MELHOR PARA TODOS
Nos despedidos de 2020 deixando para trás tudo que
não serviu para nos fazer melhores e demos espaço ao
novo, com esperanças e energias renovadas. Estamos
todos abertos para novas conquistas, novos sonhos e
bons sentimentos para alcançar nossos objetivos. Com
a chegada de 2021, estamos ansiosos também para uma
nova forma de viver intensamente cada momento. E que
venham muitos momentos para serem recordados no
futuro como marcos em nossas vidas, porque a chegada
de um novo ano não precisa ser apenas uma mudança de
número, mas também de possibilidades, pois queremos
valorizar tudo o que nos faz feliz.
Por isso, o Brascan News traz uma mensagem de coragem
para todos, de renovação e de agradecimento. Que
venham mais 365 dias de oportunidades para todos nós
e determinação para superar as barreiras em todas as
circunstâncias.
Feliz 2021 e boa leitura a todos!
Cláudio César Costa
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CU R I O S I D A D ES S O B R E J A N E I RO

O PRIMEIRO MÊS DO
ANO TRAZ DIVERSAS
CURIOSIDADES.
FIQUE POR DENTRO!

Janeiro é um mês especial. Marca o início do
ano e também representa o início de um novo
ciclo. E tudo isso deve-se aos festivais pagãos
romanos e ao calendário que o imperador Júlio
César introduziu há mais de dois mil anos. Mas
também é preciso dar crédito para um papa
chamado Gregório XIII.
Para os antigos romanos, janeiro era importante porque era o mês consagrado ao deus
Janus – daí o nome Ianuarius, que significa janeiro em latim. Na mitologia romana, Janus é
o deus de duas faces, dos começos e dos fins,
das transições. Por isso decidiu-se que o ano
começasse em janeiro. Também coincide com
o fim do solstício de inverno.
Posteriormente, no século XVI, com a introdução do calendário gregoriano, foi alinhado que
o dia primeiro de janeiro seria o Ano Novo.
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CURIOSIDADES
• O mês de janeiro tem 31 dias.
• No Brasil, o mês de janeiro é lembrado frequentemente pelas férias escolares, pelo recesso
parlamentar, pelas altas temperaturas e pelas
chuvas de verão.
• No primeiro dia do ano é comemorado o Dia da
Confraternização Universal ou Dia Mundial da
Paz.
• No dia 1º de janeiro de 1999 foi instituída a
moeda única da União Europeia, o euro.
• No dia 2 de janeiro de 1839 o fotógrafo francês
Louis Daguerre tirou a primeira foto da Lua.
• Isaac Newton, físico inglês que descobriu a Lei
da Gravitação Universal, nasceu no dia 4 de
janeiro de 1643.
• O Dia da Gratidão é comemorado no dia 6 de
janeiro.
• O rei do rock, Elvis Presley, nasceu no dia 8 de
janeiro de 1935, nos Estados Unidos.
• No dia 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I se recusou
a voltar para Portugal. Este dia ficou conhecido
como Dia do Fico.
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• Quem não conhece o rato mais famoso do mundo
dos quadrinhos? Então, Mickey Mouse foi registrado e publicado oficialmente no dia 10 de
janeiro de 1932 por Walt Disney, seu criador.
Mickey foi mudando ao longo do tempo e chegou
a ter mais de 100 formas diferentes de desenho.
• O telefone foi patenteado por seu inventor,
Graham Bell, no dia 14 de janeiro de 1876.
• Em 25 de janeiro de 1554 foi fundada a cidade de
São Paulo.
• Um dos maiores compositores eruditos do
mundo, Wolfgang Amadeus Mozart, nasceu no
dia 27 de janeiro de 1756.
• Também no dia 27 de janeiro, só que de 1926, o
cientista escocês John Baird apresentou o
aparato chamado televisão no Royal de Londres.
• Um dos maiores e mais visitados símbolos do
mundo, a Torre Eiffel, de Paris, começou a ser
construída no dia 28 de janeiro de 1887. Ela foi
inaugurada em 1989 e conta com 300 metros de
altura.
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T E N D Ê N C I A S N O S E TO R
D E A L I M E N TAÇ ÃO

DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, POPULAÇÃO
ADOTOU HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO QUE
CHEGARAM PARA FICAR
Se alimentar diversas vezes por dia é uma
das necessidades básicas dos seres vivos. E
algumas atitudes que foram adotadas durante o período de pandemia no ano passado, caíram no gosto dos brasileiros e devem
ser mantidas neste ano.
Com as regulamentações para a reabertura
da atividade, o setor de Food Service precisou criar estratégias para voltar a crescer
depois das perdas do período de restrição
e isolamento social, que acarretou na mudança de comportamento alimentar dos
consumidores.
Assim, algumas apostas em tendências
devem ser levadas em consideração para
atender cada vez mais as expectativas dos
consumidores.
Acompanhe as dicas dos especialistas:
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Alimentação saudável
Este é um mercado que já vinha apresentando crescimento em anos anteriores. Com a
tendência de colocar a saúde como prioridade, os benefícios do que comemos voltou
a ser um assunto comum. O Brasil já ocupa
o 5º lugar no ranking dos países que mais
consomem alimentos saudáveis.
Segundo uma pesquisa encomendada pelo
Sebrae, o mercado deve crescer 4,41% neste
ano e o que a população espera é diminuir
ou parar de consumir alimentos com glúten,
substituindo pelos integrais; eliminar ou
substituir o açúcar refinado por mascavo ou
de coco; substituir produtos pelos que não
possuem lactose; substituir proteína animal
por vegetal e consumir alimentos orgânicos,
que não levam nenhum tipo de agrotóxico
em seu cultivo.
Automação
O isolamento social obrigatório em 2020 teve
como consequência o aumento no uso de
delivery. Agora os clientes querem o mesmo
nível de praticidade, com cardápios virtuais,
automatização da comunicação entre os pedidos e a cozinha e agilidade. Todos esses requisitos também no atendimento presencial.
Por isso, buscar ferramentas inteligentes de
estratégias para o negócio é fundamental.
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D O A Ç ÃO

D E

S A N G U E

VOCÊ AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE DOAÇÃO DE
SANGUE? ESCLAREÇA AGORA E SEJA UM DOADOR
Doar sangue é um ato de amor ao próximo e, mais do
que isso, ao fazer esse gesto, o doador ainda pode
dar esperança de vida e de saúde para quem mais
precisa: pode ser o pai, a mãe, o irmão, o amigo ou
até mesmo uma pessoa que você nunca viu.
Na verdade, não importa quem será o beneficiado,
mas sim, que outras pessoas terão novas oportunidades, novas chances de recomeçar a própria
vida.
Para isso, melhor do que fazer a doação uma
vez, é tornar esse gesto um compromisso, tornando-se um doador frequente. Os estoques
dos bancos de sangue de todo o país precisam estar constantemente abastecidos para
atender tanto quem estiver em situação de
emergência (após um acidente, por exemplo), quanto para quem necessita de sangue
com frequência (pacientes internados ou
em tratamento de longo período) e ainda
para cirurgias.
E para que não haja mais dúvidas sobre
o processo de doação de sangue, acompanhe as informações:
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• Atualmente, segundo o Ministério da Saúde,
apenas 1,8% da população brasileira doa sangue
regularmente. Por ano, são coletadas cerca de 3,7
milhões de bolsas. Embora estes números estejam
dentro do parâmetro definido pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), que prevê de 1% a 3% de
população doadora, há períodos do ano em que
as doações caem muito, deixando os estoques de
sangue praticamente vazios.
• Uma única doação pode salvar até quatro vidas. E
se a pessoa está em boas condições de saúde, não
há motivos para não doar, uma vez que é uma
atitude simples, rápida e segura. Vale lembrar que,
quando alguém precisa de uma transfusão de
sangue, só pode contar com a solidariedade de
outras pessoas.
• Não existe substituto para o sangue, apesar do
avanço da ciência. Existem alguns produtos sintéticos que podem até retardar uma transfusão, mas
esse é um método paliativo e temporário, que não
substitui o sangue humano.
• Não há risco de contrair doenças durante a doação,
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pois além de todo material utilizado durante a
coleta ser esterilizado e descartável, todos os
candidatos à doação são submetidos a uma entrevista clínica, onde são avaliados os critérios de
doação, conforme legislação vigente do Ministério
da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
• O corpo repõe rapidamente o sangue doado, já
que um adulto, seja do sexo masculino ou feminino, possui em média cinco litros de sangue em seu
corpo. E em uma doação são coletados no máximo
450 mililitros. Ou seja, menos de 10% de todo o
sangue do seu organismo. Esse volume é reposto
em 24 horas pelo organismo.
• Para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50
quilos, estar em boas condições de saúde, ter
dormido pelo menos seis horas nas últimas 24
horas, estar alimentado, ter idade entre 16 e 69
anos de idade (menores de 18 anos precisam de
autorização para doar), apresentar documento
original com foto recente, respeitar o intervalo
mínimo entre as doações e não fazer uso de drogas
ilícitas.
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N E X MO V E

• Aplicativo de Controle de Acesso

BRASCAN CENTURY PLAZA IMPLANTA SISTEMA
DE ACESSO POR APLICATIVO AOS EDIFÍCIOS E
CADASTRAMENTO DOS VISITANTES
Não é de hoje que a tecnologia vem contribuindo
para melhorar a vida das pessoas e facilitar os serviços para garantir mais segurança e conforto para todos. E o mercado brasileiro de controle de acesso é
um dos melhores exemplos de avanços no setor e se
estabeleceu com foco na praticidade e na segurança
dos condôminos, e eficiência na automatização para
funcionários e visitantes.
Nesse sentido de agilizar o acesso, o Brascan Century Plaza adotou um recurso adicional no aplicativo
Nexmove para agendamento de visitas, com o objetivo de melhorar e facilitar cada vez mais o controle
de acesso dos edifícios do complexo.
O Nexmove já existe no sistema Nexiun (para computador) e, com a nova opção no aplicativo, o representante do conjunto pode marcar consultas ou
reuniões por meio da geração de um QR Code único
para o seu visitante cadastrado. Este recurso permite
ainda que haja até uma restrição de data e horário
que a visita será realizada, dando muito mais segurança para o visitante e para o condômino.

13 | BRASCAN NEWS | Janeiro/2021

A liberação do novo sistema é muito simples, mas
para utilizar esta função, o responsável precisa entrar em contato com a administração para ativar
o serviço. O contato poderá ser feito pelo e-mail
bcp @ centroservicos.com.br, com o assunto “ativação do agendamento de visitas via app Nexmove”.
Após o envio e a verificação de dados do solicitante,
a administração confirma o recebimento e libera a
função no aplicativo.
Além disso, se for o primeiro acesso do visitante ao
complexo, é indicado um cadastro inicial na recepção do edifício para o registro no banco de dados
do sistema. Dessa forma, o conjunto pode realizar
os próximos agendamentos de visita diretamente no
aplicativo.
Todas as dicas sobre o novo recurso já foram encaminhadas aos condôminos. É preciso lembrar também
que o QR Code é único e intransferível, sendo utilizado somente no momento da entrada e da saída do
visitante. Para visitas futuras, novos agendamentos
são necessários.
O aplicativo Nexmove, que permite o acesso via QR
Code no Brascan Century Plaza, está disponível nas
lojas Play Store (Android) e App Store (iOS) e pode
ser baixado gratuitamente.
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Sobre o Nexmove
O aplicativo Nexmove foi desenvolvido pela Nexcode
Systems, que utiliza sólidos princípios da engenharia
de software e hardware, a fim de desenvolver produtos de maneira econômica, confiável, que atenda
necessidades do mercado e permita a versatilidade
na integração com outros produtos, especialmente
para automação predial.
As novas soluções apresentadas pela empresa são
modernas, avançadas, modulares e podem ser aplicadas no gerenciamento completo do sistema, auxiliando na proteção das pessoas, das veículos, dos
equipamentos e das informações.

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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