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A D I A M E N TO D O C A R N AVA L
E M S Ã O PA U LO

As fantasias de Carnaval terão que ficar guardadas por
alguns meses neste ano. E ainda não há uma data oficial
para a realização da festa de Momo na cidade de São
Paulo. O que se sabe, até o momento, é que a mais tradicional, colorida e brilhante festa do ano não será realizada neste mês de fevereiro.
No calendário oficial brasileiro o Carnaval seria entre os
dias 13 e 16 desse mês. Mas, em novembro do ano passado, o prefeito da cidade determinou o adiamento das

comemorações, uma medida adotada por conta da pandemia de Covid-19. Por isso, o feriado ou ponto facultativo, os
desfiles das escolas de samba e também os blocos de rua
da capital paulista estão adiados. Já o governo federal determinou que a data seja mantida em fevereiro e somente
as festas sejam adiadas, enquanto até mesmo algumas autoridades do governo estadual descartam a possibilidade
de o Carnaval acontecer em julho.
De qualquer forma, a realização do Carnaval está condicionada à imunização da população contra a doença e por
isso não há data definida. As cidades em que a festa tem
maior projeção articulam sobre a definição de uma data
conjunta em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Recife para manter a cultura nacional.
O que já é certo
Enquanto as datas para a realização da festa de Carnaval
não são confirmadas, a Liga das Escolas de Samba de São
Paulo já realizou o sorteio que define a ordem de apresentação das escolas no Sambódromo do Anhembi.
No Grupo Especial, as apresentações começarão com Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado do Brás, Mancha Verde,
Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé
e, pondo fim na sexta-feira, Dragões da Real. No sábado, o
desfile segue com Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre,
Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império
de Casa Verde.
A realização do Carnaval de Rua, que provoca grandes aglomerações, ainda está indefinida e não há planos para as
festas na cidade. No ano passado o Carnaval de Rua reuniu
15 milhões de pessoas em São Paulo, com mais de 600 desfiles de blocos.
2 | BRASCAN NEWS | Fevereiro/2021

E D I TO R I A L

FEVEREIRO CHEGA COM MUDANÇAS NAS DATAS
FESTIVAS E NOVIDADES NO BRASCAN
O mês de fevereiro chega com uma novidade que
a maioria dos brasileiros não esperava: o adiamento do Carnaval, a festa mais popular do Brasil e que atrai turistas do mundo todo. Entretanto, a medida se mostrou necessária para evitar
grandes aglomerações. O Brascan News irá contar sobre todas as mudanças no calendário das
festividades. Além disso, traz as novidades que
chegam ao empreendimento, uma matéria sobre
o Dia Internacional da Internet Segura e o que
está em vigor, fala sobre Dia Nacional da Mamografia, com a importância do exame, apresenta o
serviço de ozonioterapia praticado pela Appstética no Brascan Century Office e conclui com uma
homenagem ao Dia do Comediante, que celebra
sua data com muita alegria neste mês.
Bom fevereiro para todos
e boa leitura!
Cláudio César Costa
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D I A N AC I O N A L
D A M A MO G R A F I A

MAMOGRAFIA SALVA VIDAS,
NÃO DEIXE DE FAZER A SUA
No dia 5 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional da Mamografia, com objetivo de conscientizar a
população sobre a importância do exame para detectar alterações na mama e, consequentemente,
eliminar o câncer – caso este seja o caso – em seu
estágio inicial.
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O exame é uma radiografia do tecido mamário, feita
por um equipamento de raio X que identifica lesões.
Portanto, quanto mais cedo o tumor for identificado,
maiores as chances de cura. Para o câncer de mama,
os casos identificados no início trazem um índice de
cura que pode chegar a 98%.
O ideal é fazer a mamografia a partir dos 40 anos,
anualmente, como forma de rastreamento da doença, conforme recomendação da Sociedade Brasileira
de Mastologia. Já o Ministério da Saúde recomenda
a cada dois anos entre os 50 e 69 anos. Abaixo dos
40 anos a indicação do exame é somente para as
mulheres com suspeita de síndromes hereditárias
ou para complementar um diagnóstico, em caso de
nódulos palpáveis e se o médico determinar esta
necessidade.
A comemoração do Dia da Mamografia é um alerta
para sensibilizar as mulheres sobre a importância
de realizar o exame para a detecção da doença, que
é uma das principais causas de morte entre as mulheres no Brasil.
Além de realizar o exame periodicamente, também é
indicado às mulheres manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas para ter uma vida
saudável.
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D I A D O
CO M E D I A N T E

A ARTE DE FAZER RIR É CELEBRADA
NO DIA 26 DE FEVEREIRO
Não é fácil arrancar gargalhadas e entreter outras
pessoas. Aliás, fazer os espectadores sorrirem é uma
verdadeira arte. Ser comediante é usar o humor nas
artes cênicas e poder participar de espetáculos, filmes, seriados e muito mais.
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Para atuar como comediante a pessoa deve ter um
ritmo, conhecido como timing, que identifica qual
o melhor momento para fazer alguma coisa engraçada. E é preciso talento para que predominem a
comicidade, o sorriso e a alegria.
O profissional comediante – diferente do humorista – vem da Grécia Antiga, onde surgiram os teatros
de tragédias e comédias, feitos com máscaras. Com
o passar dos anos, a carreira começou a ser mais
aceita nos teatros e na televisão. Aí surgiu o humorista – um pouco mais formal – e o famoso stand-up
comedy, um sucesso nos teatros.
A origem da comédia também é na Grécia, onde eram
feitas encenações com cânticos que deram origem
ao teatro grego e aos seus dois modelos de narrativa: tragédia e comédia.
Atualmente a divulgação do trabalho do comediante ganhou um aliado – as plataformas digitais. Muitos comediantes adaptaram seus shows para o YouTube, divertindo as pessoas em qualquer parte do
planeta.
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D I A I N T E R N A C I O N A L
DA I N T E R N E T S EG U R A

A INTERNET FAZ PARTE DA ROTINA DA
MAIORIA DAS PESSOAS NO MUNDO E OS
CUIDADOS AO USAR A REDE SÃO ESSENCIAIS
Uma rede de conexões quase infinita é formada pela internet, que encurta distâncias
e reduz o tempo para que uma informação
chegue a qualquer lugar do planeta. Vivemos conectados boa parte do tempo, com
pessoas, objetos, instituições e até roupas,
todos cada vez mais presentes em nosso
cotidiano.
Sendo a internet o fruto do que fazemos por
ela, cabe também responsabilidades para
que a rede seja segura e acessada por todos
sem medo. Ou seja, todos podem contribuir
fazendo um uso como cidadão responsável.
Nesse contexto, pessoas, grupos, empresas
e instituições públicas podem contribuir
para uma internet mais positiva. Por isso, no
dia 9 de fevereiro será comemorado o Dia
da Internet Segura. Nesse dia, as principais
autoridades da área e representantes dos
diversos setores públicos e privados se reúnem para apresentar e debater políticas,
tendências, soluções e diretrizes sobre a segurança no ambiente digital.
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Esta será a 12ª vez que o Dia Internacional
da Internet Segura é celebrado e, a cada ano,
mais gente vem se conscientizando sobre a
importância do uso seguro, ético e responsável, percebendo a importância de discutir
sobre o tema e conscientizar sobre os benefícios e os riscos da rede.
Além do evento principal, que reúne os
agentes envolvidos na ação, a data é celebrada durante todo o mês de fevereiro, com
atividades em todo o país com educadores,
mobilizadores e advogados que atuam no
poder público, empresas privadas ou organizações da sociedade civil. No site www.safernet.org.br é possível se inscrever no evento
e ter acesso aos materiais disponíveis para
dowload que ajudam na elaboração da ação,
que pode ser uma palestra ou workshop.
Os temas que devem permear os debates
desse ano são as fake news e as deep fakes
no contexto eleitoral.
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Evento principal
Promovido pela Safernet Brasil, em correalização com o CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) e o NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), e apoio
do Google, do Facebook, do Instagram e da
Vivo, no dia 9 de fevereiro o encontro trará
debates sobre segurança de dados, educação e bem-estar no ambiente digital. Para
que todos possam ficar informados sobre as
atividades e os eventos do dia, a página da
Safernet no Instagram trará conteúdos sobre
segurança na internet.
Principais cuidados
Quando o assunto é a segurança nas redes,
a educação digital das crianças é essencial,
já que os pais precisam colocar isso em prática e transmitir aos filhos que é essencial
ter consciência sobre o que pode ou não
fazer nos ambientes digitais. Além de elucidar possíveis riscos que essa nova realidade
traz.

10 | BRASCAN NEWS | Fevereiro/2021

N O V I DA D E N O
E M P R E E N D I M E N TO

MOVIDA COMEÇA A OPERAR NO
BRASCAN CENTURY PLAZA
Para oferecer cada vez mais facilidade e comodidade aos
clientes, o Brascan Century Plaza amplia seu mix de opções
com a inauguração da Movida, locadora de automóveis que
atua desde 2006 no mercado brasileiro, com qualidade de
atendimento e serviço, frota nova e muitas outras vantagens aos clientes.
O diferencial da Movida é que a quilometragem é livre. Além
disso, a diária é de 27 horas, ou seja, três horas de cortesia.
E na hora de escolher o carro, as opções são bem variadas,
com mais de 20 categorias de veículos, combinando características, como conforto, potência, preço e espaço, para
um atendimento de acordo com as necessidades de cada
cliente, inclusive com carros adaptados para pessoas com
necessidades especiais.
Toda a frota ainda é equipada com CD player ou entrada
USB e há adicionais como GPS e Wi-Fi 4G, para até cinco
aparelhos, que podem ser adicionados diretamente nas
reservas.
Para a comodidade dos clientes, a devolução pode ser feita numa loja Movida diferente da qual foi retirada o carro.
A Movida foi inaugurada no mês de dezembro no Brascan
e está localizada no 2º subsolo do empreendimento para
locação de veículos e demais serviços.
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E ST É T I C A E M E D I C I N A
I N T EG R AT I VA

APPSTÉTICA CHEGA AO BRASCAN PARA
OFERECER MÉTODOS DE VIDA SAUDÁVEL
Um espaço totalmente voltado para transformar vidas de
forma profunda, que cuida dos pacientes de dentro para
fora e utiliza tecnologia, inovação e praticidade na comunicação com os clientes. Assim é a Appstética, Clínica de
Estética e Medicina Integrativa que, desde outubro, atua no
Brascan Century Offices.
A clínica conta com uma equipe multidisciplinar, com médico ginecologista, esteticistas, enfermeiros e biomédicos,
cada um desenvolvendo métodos que visam buscar uma
vida saudável para os clientes.
Com aparelhos de alta tecnologia, dermocosméticos de
qualidade e todos os protocolos de tratamentos preparados de acordo com a necessidade de cada paciente, os
profissionais fazem avaliações usando, por exemplo, a
balança de bioimpedância, que consegue identificar toda
composição corporal de cada pessoa e suas deficiências
fisiológicas.
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“Realizamos um processo de desintoxicação com medicamentos e terapias, como a ozonioterapia e a ilibterapia,
métodos de excelência dentro da estética integrativa”, diz
Bianca Credidio, responsável pela clínica.
Na Appstética, a ozonioterapia é utilizada em diversos tratamentos, como os faciais. No local são realizadas desde
a limpeza de pele até os tratamentos invasivos para rejuvenescimento, hipercromias, limpeza de pele, peelings
químicos e físicos, manchas, acnes, oleosidade, ressecamento, papada, olheiras, botox, skinbooster, luz pulsada,
microagulhamento, reposição de colágeno, ozonioterapia,
carboxiterapia e remoção de vasinhos, entre outros tratamentos. Já para o corpo há tratamentos para celulite, flacidez da pele, gordura localizada, estrias, pré e pós-operatórios, gestantes e intradermoterapia.
Além do rosto e do corpo, são realizados procedimentos
para queda de cabelo e enfraquecimento, além de alopecia. Na parte de relaxamento são realizados tratamentos
de spa, hidrozonioterapia, massagem relaxante, Shirodhara, massagens terapêuticas, massagem ayurvedica, reflexologia, Shiatsu e pedras quentes.
E não para por aí. A Appstética conta ainda com serviços
em home care e Medicina Funcional Integrativa, Programa
de Envelhecimento Saudável, emagrecimento inteligente e
programa de gestação saudável.
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Ozonioterapia
O tratamento com ozonioterapia é um método cada vez
mais utilizado por médicos e pacientes que buscam agregar mais segurança, rapidez e eficiência aos procedimentos
tradicionais. É eficaz contra incontáveis tipos de doenças e
utiliza o ozônio como recurso complementar para garantir
mais qualidade de vida e a plena recuperação das pessoas.
A Appstética está instalada no edifício Office. O horário de
funcionamento é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, das 9h às 16h. Para marcar um horário na
clínica, basta ligar para os telefones (11) 2638-5908 | (11)
99155-6094 ou ainda pelo e-mail appstetica@gmail.com.

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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