
O Dia das Mães é comemorado no segundo domingo 
do mês de maio. Este ano, a homenagem será no dia 
9, e o Brascan Open Mall vai buscar as memórias 
mais afetivas de seus clientes, para render homena-
gens às mulheres que ensinam e oferecem amor 
incondicional aos seus filhos, da maneira mais 
emocionante e marcante: por meio de imagens 
registradas no nosso espaço. 

É HORA DE HOMENAGEAR AS PESSOAS MAIS 
ESPECIAIS DE NOSSAS VIDAS. O DIA DAS 

MÃES NESTE ANO SERÁ EM 9 DE MAIO 

MÃE, O MEU 
PRIMEIRO 

EU TE AMO
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Para que a emoção seja completa, o empreendimen-
to vai buscar as fotos de momentos passados de 
muitos filhos com suas mães no empreendimento. O 
objetivo é transmitir a importância de cada minuto 
dessa convivência tão preciosa. As imagens mostra-
rão momentos de descontração, especialmente 
durante os eventos realizados ao longo dos anos no 
Open Mall, como shows, filmes, recreações infantis e 
até na ação do Spa, que o Brascan proporcionou em 
2019.

Dia de homenagear com afeto e amor
O Dia das Mães é um dos mais importantes do ano 
desde a Idade Antiga — há relatos de rituais e festi-
vais em torno de figuras mitológicas maternas e de 
fenômenos como o da fertilidade. Já 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 surgiu com a jovem Ana 
Jarvis, dos Estados Unidos, que, ao perder sua mãe, 
ficou muito triste. Suas amigas resolveram, então, 
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prestar-lhes uma homenagem, com o objetivo de 
amenizar seu sofrimento e 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 que já se foram. Ela e as amigas resolveram, 
então, comemorar publicamente o Dia das Mães e, 
em 10 de maio de 1914, o Congresso Nacional reco-
mendou a comemoração e foi assinado um decreto-
-lei considerando o “segundo domingo de maio o 
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 (RS). E, 
em 1932, atendendo a um apelo da Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino, o então presi-
dente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou decreto-lei 
considerando o segundo domingo de maio consa-
grado às mães. 
A comemoração no segundo domingo de maio é 
feita em mais de 80 países.
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E D I T O R I A L

MAIO CHEGA COM O DESEJO DOS ABRAÇOS 
APERTADOS, ESPECIALMENTE NAS MÃES

Se tem uma coisa de que sentimos saudades mais 
do que tudo, é do abraço de mãe. E, neste mês de 
maio, quando são comemorados no Brasil o Dia do 
Abraço e o Dia das Mães, os gestos de carinho se-
rão voltados para elas, mesmo que ainda de forma 
cautelosa, tendo em vista as medidas de distan-
ciamento social impostas pela pandemia de coro-
navírus. Porém, o importante é retribuir todo ano e 
homenagear as mães em seu dia especial. 
Nesta edição do Brascan News, queremos agrade-
cer a todas as mães pelos ensinamentos, amor e 
dedicação que dispensam aos filhos e, também, 
homenageá-las, trazendo suas memórias afetivas 
de momentos vividos no empreendimento com 
seus filhos. Os filhos também podem relembrar 
seus momentos especiais, no local, com suas mães. 
Também nesta edição, vamos recordar as mudan-
ças nas relações trabalhistas, em comemoração ao 
Dia do Trabalho, com a adoção de novas regras e 
modelos híbridos de desenvolvimento das profis-
sões, além da importância do combate ao fumo. 
Para finalizar, dedicamos um espaço para home-
nagear também os profissionais de comunicação, 
telecomunicação e marketing.

Boa leitura a todos e feliz Dia das Mães!
Cláudio César Costa
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GESTO TÃO SIMPLES E TÃO RECONFORTANTE, O 
ABRAÇO ESTÁ SENDO ADIADO POR TODOS, ATÉ 

QUE A PANDEMIA SEJA CONTROLADA

No dia 22 de maio é comemorado o Dia do Abraço, 
manifestação que representa carinho, amor, afeto e 
amizade. Apesar de o momento exigir o distancia-
mento social até que todos possam estar protegidos 
contra a Covid-19, o abraço é o gesto mais esperado, 
e todos aguardam para voltar a estabelecer essa 
conexão saudável com as outras pessoas. Afinal, um 
abraço é bom tanto para quem dá quanto para quem 
recebe.
Esse gesto simples, mas carregado de sentimentos, 
tem seu dia de homenagem desde o ano passado 
por aqui, e ganhou ainda mais importância quando 
todos passaram a perceber a falta que 
faz esse contato. O australiano Juan 
Mann sintetizou isso muito bem 
na campanha Free Hugs 
Campaign, em 2004, com o obje-
tivo de distribuir abraços “gratui-
tos” pelas ruas de Sydney, 
iniciativa que deu origem à 
comemoração.

D I A  D O  A B R A Ç O
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O abraço pode ser de alegria, tristeza, saudade ou, 
simplesmente, quando se tem vontade. Para quem 
está passando por momentos difíceis, receber um 
abraço é reconfortante porque significa atenção, 
apoio e consolo, transmitindo solidariedade e 
empatia. 

Reações químicas
O abraço é tão importante que cientistas desenvol-
veram uma pesquisa para comprovar seus benefí-
cios para a saúde. Os resultados demonstram que o 
abraço contribui para o aumento dos níveis de ocito-
cina, que tem a particularidade de reduzir os estados 
de estresse e ansiedade, aumentando a felicidade e 
o bem-estar da pessoa. Além disso, reduz dores 
físicas, pois atua em uma área do cérebro que libera 
substâncias analgésicas.

Outras formas de abraçar
Para manter as regras de distanciamento social, 
atualmente os abraços só podem ser compartilha-
dos entre as pessoas que moram na mesma resi-
dência. Para quem mora sozinho, esse gesto tem 
feito muita falta. Por isso, o distanciamento não 
pode ser afetivo e emocional. É importante manter 
os vínculos e o cuidado com as relações, como os 
proporcionados pelas redes sociais e meios tecno-
lógicos, com chamadas de vídeo, ligações e áudios 
para resgatar momentos e memórias, trazendo a 
sensação de proximidade.
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No dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho 
no Brasil e em muitos outros países. É o momento 
de homenagear todos os que contribuem para o 
desenvolvimento e o crescimento do país e das 
empresas, cumprindo uma jornada que tem como 
fruto o próprio sustento e o da família. Mas, desde 
o ano passado, essa comemoração passou a ser 
diferente: parte dessa força de trabalho, em vez de 
sair de casa todos os dias, passou a desenvolver 
suas funções via trabalho remoto, cumprindo sua 
jornada diária de uma nova maneira.
Outra realidade nesse momento é o trabalho 
híbrido – dividido entre a casa e o escritório – e 
que deve permanecer pós-pandemia. Uma pesquisa 
feita pelo Zoom, em parceria com a Survey Monkey, 
mostra que, apesar da maioria dos trabalhadores 
esperar que a situação volte ao normal o mais breve 
possível, aproximadamente 65% dos entrevistados 
consideram o trabalho híbrido como o “modelo 
ideal de trabalho”.

CELEBRANDO O DIA DO TRABALHO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

D I A  D O  T R A B A L H O
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A pesquisa, que contou com a participação de 1.560 
trabalhadores selecionados, mostrou ainda que 
os funcionários mais jovens preferem o trabalho 
presencial, enquanto os trabalhadores com mais 
idade consideram melhor o trabalho em casa, o 
chamado home office.
Essa estratégia imposta pelo isolamento social 
também dá margem para que as empresas que 
conseguem manter esse modelo de trabalho 
planejem a flexibilização, com equipamentos e 
soluções que permitam a realização dos trabalhos 
de maneira eficaz e eficiente.
É claro que, dependendo do tipo de trabalho, muitas 
categorias não têm como se afastar do trabalho 
presencial, mas o dia 1º de maio é dedicado a todos 
os trabalhadores. O importante é a reinvenção, o 
esforço e a entrega para a realização dos sonhos, 
para o sucesso da empresa e pela busca de melhorias 
nas relações de trabalho, motivos que continuam 
cada dia mais fortes.
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D I A  M U N D I A L  D E 
C O M B A T E  A O  F U M O

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO FUMO E 
AO TABAGISMO TEM COMO OBJETIVO 

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Apagar o cigarro e viver mais e melhor. Essa é a 
ideia da campanha que deu origem ao Dia Mundial 
de Combate ao Fumo ou Dia Mundial sem Tabaco, 
criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
celebrado em 31 de maio, para alertar sobre os riscos 
do cigarro e do tabagismo para a saúde.
A data serve como um lembrete para quem começa 
com apenas um cigarrinho na hora do café e acha 
que a frequência não vai aumentar, mesmo sabendo 
que isso logo vai virar vício. É, ainda, um aviso aos 
fumantes para que saiam dessa situação, pois os 
perigos do tabagismo para a saúde são incontáveis. 
Sabe-se que há mais de 50 doenças 
relacionadas ao hábito de fumar, 
entre elas os diversos tipos de 
câncer de pulmão, fígado e 
pâncreas, além de doenças 
cardiovasculares.
Mesmo sendo difícil 
enfrentar o vício e 
melhorar a qualidade 
de vida, ainda mais no 
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atual momento de emergência sanitária no mundo, 
vale lembrar que o tabagismo é um dos comporta-
mentos de risco associados a formas graves e, muitas 
vezes, fatais, da própria Covid-19. 
E nem é preciso alertar sobre os números alarmantes 
de outras doenças fatais provocadas pelo tabagis-
mo, que são facilmente encontrados em pesquisas.

O ideal é que cada fumante se conscientize e 
compreenda que, por outro lado, os benefícios 
de abandonar esse hábito são surpreendentes:

 Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a 
pulsação voltam ao normal;

 Após 2 horas, não há mais nicotina no 
sangue;

 Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue 
se normaliza;

 Após 2 dias, a pessoa passa a sentir melhor 
os cheiros e os sabores;

 Após 3 semanas, a respiração fica mais fácil 
e a circulação melhora;

 Após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto 
será igual ao de quem nunca fumou.
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M Ê S  D A 
C O M U N I C A Ç Ã O 

S O C I A L

A COMUNICAÇÃO, A 
TELECOMUNICAÇÃO, 
O MARKETING E OS 

PROFISSIONAIS QUE 
ATUAM NA ÁREA SÃO 
HOMENAGEADOS NO 

MÊS DE MAIO

Rádios, jornais, televisões, sites e redes sociais estão 
cheios de conteúdos jornalísticos. Apesar disso, a 
comunicação profissional tem seu papel social cada 
vez mais questionado. Um conceito primordial nesse 
debate responde à questão principal das discussões: 
não há democracia sem liberdade de imprensa.
Nesse mês em que se comemoram diversas datas 
relacionadas ao exercício da imprensa – dia 3 é o Dia 
Mundial da Liberdade de Imprensa; dia 5 é comemo-
rado o Dia Nacional das Comunicações; dia 8 é a vez 
do Profissional de Marketing; dia 17 é o Dia 
Internacional da Comunicação e Telecomunicação; 

11  |  BRASCAN NEWS | Maio/2021



dia 21 a homenagem é à Língua Nacional e, no dia 31, 
comemora-se o Dia das Comunicações Sociais – o 
Brascan News faz uma homenagem a esse setor tão 
necessário e aos profissionais, que precisam exercer 
de maneira plena e livre o seu trabalho. 
É claro que isso significa também aceitar críticas e 
questionamentos. Mas tudo dentro do que é esta-
belecido no Código de Ética e sem que a prática da 
liberdade de imprensa leve à perseguição ou à 
discriminação por motivos sociais, políticos, religio-
sos, raciais, de sexo e de orientação sexual.
Vale mesmo a definição da ONU (Organização das 
Nações Unidas), de que nenhuma democracia está 
completa sem acesso à informação transparente e 
confiável. 

História construída com luta
O jornalismo e a comunicação social surgiram no 
mundo por volta do século XVII, período em que 
houve a formação de países e a invenção da prensa 
de tipos, que deu origem às publicações 
periódicas.
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Nesses mais de 500 anos de história da comunica-
ção e jornalismo no mundo, as dificuldades, os 
crimes, as leis, os riscos e as mudanças deixaram 
suas marcas.
O caso Watergate talvez tenha sido o mais famoso: o 
que parecia um simples assalto aos escritórios do 
Partido Democrata nos Estados Unidos, em 1972, 
transformou-se em um grande escândalo político, 
após a publicação de uma nota no jornal Washington 
Post, que incomodou dois jornalistas. Determinados 
a se aprofundarem na história, descobriram o escân-
dalo que levou à renúncia do presidente Richard 
Nixon.
Essas e muitas outras reportagens mudaram o rumo 
de alguns países. Para a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji), o momento é de 
impor a verdade e combater as fake news, que são 
conteúdos deliberadamente falsos que mimetizam 
a notícia verdadeira, de forma totalmente antiética 
e perigosa para a democracia.
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Administração Geral:

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.


