
No dia 12 de junho os casais 
apaixonados comemoram o 

Dia dos Namorados no Brasil. A data 
cheia de significados é marcada pelos 

namorados, pretendentes e apaixona-
dos por declarações de amor, troca 

de presentes e mensagens para 
os que amam. O Brascan Open 
Mall vai participar da comemora-

ção da data e homenagear os 
enamorados, incentivando o 
retorno gradual e seguro das 
atividades com o público.

Para a data, o empreendimento 
desenvolveu uma campanha para 

unir ainda mais os que se amam em 
atividades que festejam e homena-
geiam os casais e instalou um painel 

romântico no Mall, ao lado do 
quiosque da Blue Shine. No local, 
os visitantes podem tirar lindas 

fotos e ainda compartilhar as 
poses nas mídias sociais com a 

hashtag #NamoradosNoBrascan. 

A DATA MAIS ROMÂNTICA 
DO ANO CHEGOU
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Além disso, o Brascan Open Mall firmou uma 
parceria com a página Estilo Itaim, da influen-
cer Larissa Queiroz, para publicar superdicas 
de presentes para a data, refeições nos 
melhores restaurantes e filmes para apro-
veitar o Dia dos Namorados.
A comemoração
A comemoração do Dia dos Namorados no 
Brasil é em 12 de junho. Mas em muitos 
países, como nos Estados Unidos, por 
exemplo, a comemoração ocorre em 14 de 
fevereiro – Valentine’s Day, que remonta o 
Império Romano, quando um bispo, Valentim, 
foi proibido de realizar casamentos pelo 
imperador romano Claudius II, que queria 
diminuir o número de matrimônios para ter 
mais soldados em seus contingentes. Porém, 
Valentim desrespeitou a ordem imperial e 
continuou fazendo, secretamente, as cele-
brações de matrimônio. O imperador o consi-
derou um criminoso e mandou seus soldados 
prendê-lo.
Enquanto estava na prisão, recebeu vários 
bilhetes e cartões de jovens apaixonados, 
valorizando o amor, a paixão e o casamento. 
Em sua homenagem, esta data passou a ser 
destinada aos casais de namorados e ao 
amor.
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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 cele-
bração. 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 comemora-
tiva no mês. Para reverter essa situação, a 
empresa desenvolveu uma campanha 
copiando o Valentine’s Day, mas com quatro 
meses de diferença.
Desde então, casais apaixonados trocam 
presentes, como chocolates, flores, vestuá-
rio, cartões e outras lembranças, para reafir-
mar o amor e o carinho que sentem todo dia 
12 de junho.
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E D I T O R I A L
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DEPOIS DE UM ANO DE ATRASO, AS OLIMPÍADAS 
ESTÃO PRÓXIMAS E O BRASCAN NEWS VAI 

FALAR SOBRE OS JOGOS
As Olimpíadas de Tóquio deveriam ter sido realizadas 
em julho de 2020 como um dos maiores eventos 
esportivos do mundo. Entretanto, a pandemia de 
Covid-19 que atingiu o mundo nos primeiros meses 
do ano passado, obrigou a organização a adiar o 
evento em um ano. E a espera chega ao fim no 
próximo mês. Com muitas limitações e todos os 
atletas e envolvidos vacinados contra a doença, as 
Olimpíadas já provocam ansiedade e torcidas. O 
Brascan News apresenta os jogos e as novidades 
para que todos possam acompanhar todos os 
detalhes. Outro assunto que ganha destaque em 
junho é a comemoração do Dia dos Namorados, 
a data mais romântica do ano e que deve ser 
homenageada. Para completar, o Brascan News traz 
uma matéria sobre o meio ambiente e os desafios 
para sua preservação, e adianta sobre os cuidados 
no inverno, a estação mais fria do ano, que tem 
início nesse mês de junho.

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



N o 
dia 5 de junho é come-

morado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, instituído pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), e tem como obje-
tivo principal chamar a atenção de toda popula-

ção para os problemas ambientais e para a 
importância da preservação dos recursos naturais, 

que estão constantemente ameaçados. Por conta 
disso, o dia especial também tem como finalidade criar 
uma postura crítica e ativa em relação aos avanços das 
ações que colocam em risco o planeta, já que os seres 
humanos são os grandes responsáveis por mudan-

ças graves ao meio ambiente, como a poluição e 
a perda da biodiversidade. Por isso, devem 

criar medidas que impeçam que esses 
impactos atinjam de modo irre-

versível a Terra.

RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
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A IMPORTÂNCIA DA

D I A  M U N D I A L  D O  M E I O  A M B I E N T E
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O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano 
é Restauração de Ecossistemas. O Paquistão será o 
anfitrião global da data e neste dia será o lançamen-
to da Década das Nações Unidas para colocar em 
prática o tema. A restauração do ecossistema pode 
assumir várias formas: plantação de árvores, tornar 
cidades verdes, restauração de jardins, mudança na 
alimentação ou limpeza de rios e costas.
A data, portanto, serve como alerta à sociedade 
sobre os perigos com a negligência em cuidar do 
mundo e foi lançada em 1972. A data foi escolhida 
para coincidir com a data de realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
que busca fazer uma mudança no modo de ver e 
tratar as questões ambientais ao redor do mundo.

Evolução
Atualmente existe uma grande preocupa-
ção em torno do meio ambiente e dos 
impactos negativos da ação humana sobre 
ele. A destruição constante de habitat e a 
poluição de grandes áreas, entre outros, 
são alguns dos pontos que exercem maior 
influência na sobrevivência de diversas 
espécies.
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Tendo em vista que os problemas ambientais ainda 
persistem, o que a ONU espera é a revisão das polí-
ticas com o meio ambiente pelos governantes, uma 
vez que se nada for feito, o consumo exagerado dos 
recursos e a perda constante de biodiversidade 
poderão alterar o modo de vida atual, comprome-
tendo, inclusive, a sobrevivência no planeta.

Os principais problemas 
Dentre as ações que mais afetam o 
meio ambiente, estão o descarte 
inadequado de lixo, a falta de coleta 
seletiva e de projetos de reciclagem, 
consumo exagerado de recursos natu-
rais, desmatamento, inserção de espé-
cies exóticas, uso de combustíveis 
fósseis, desperdício de água e esgota-
mento do solo. 
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O L I M P Í A D A S  2 0 2 1

CHEGA DE ESPERA. É HORA DE CURTIR OS 
JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

Um ano após o adiamento dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o 
evento enfim será realizado entre os dias 23 de julho 
e 8 de agosto, na capital japonesa. Adiado por causa 
da pandemia de Covid-19 que atingiu o mundo nos 
primeiros meses do ano passado, os jogos vão acon-
tecer de maneira diferente e com medidas para 
superar as barreiras impostas para garantir a segu-
rança de todos os envolvidos.
Para que todas as modalidades sejam realizadas, 
Tóquio confia nos protocolos de segurança que vêm 
adotando em suas ligas locais. Um estudo encomen-
dado pelas principais ligas do país apontou só nove 
casos de torcedores infectados em mais de 1,6 mil 
jogos desde julho do ano passado e as competições 
domésticas já estão acontecendo normalmente no 
país. Agora, o Japão se prepara para receber os 
atletas estrangeiros.
Para garantir que não haja contaminações durante 
os Jogos, o evento conta com apoio da Organização 
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Mundial da Saúde (OMS) e adota protocolos rígidos 
de segurança para serem seguidos pelos atletas, 
voluntários, jornalistas e todos os credenciados para 
o evento. O principal é o monitoramento da saúde, 
com testes frequentes do tipo PCR e da medição de 
temperatura em todos os participantes, que vão 
precisar baixar um aplicativo no celular para moni-
torar a saúde e o deslocamento, rastreando possí-
veis focos de infecção.
Os outros cuidados já são conhecidos de todos, 
como distanciamento social, uso de máscara facial e 
de álcool em gel. Todos também terão que fazer 
quarentena de 14 dias antes de ingressar na bolha 
dos Jogos.
A expectativa é de que todos os atletas e voluntários 
sejam vacinados antes do início dos jogos. Os imuni-
zantes foram oferecidos pela China, com as vacinas 
da Coronavac.
Ainda não há uma definição final sobre a participa-
ção do público nos jogos. Por enquanto, apenas os 
residentes do Japão serão permitidos nas arquiban-
cadas. Os estrangeiros que adquiriram ingressos 
que foram vendidos antes da pandemia serão 
reembolsados.
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Cerimônia de abertura
Como é tradição, a Cerimônia de Abertura das 
Olimpíadas será realizada no dia 23 de julho e é 
provável que apenas 20 mil torcedores estejam 
presentes nas arquibancadas do Estádio Nacional 
do Japão, que tem capacidade para 68 mil pessoas.
As delegações vão desfilar com número reduzido de 
atletas e a cerimônia terá como tema a pandemia de 
coronavírus, tendo as Olimpíadas como luz no fim 
do túnel.
Número de atletas
Muitos países ainda estão fazendo classificatórias 
para as Olimpíadas de Tóquio. Na última edição, 
realizada em 2016 no Rio de Janeiro, 11 mil atletas de 
207 diferentes Comitês Olímpicos Nacionais partici-
param do evento. Em Tóquio, pelo menos 7,8 mil já 
garantiram uma vaga.
Ao todo são 46 modalidades esportivas que farão 
parte dos jogos, tanto coletivos como individuais. 
Na edição desse ano, cinco novas modalidades inte-
grarão o rol de esportes olímpicos de maneira 
inédita: beisebol/softbol, caratê, escalada, surfe e 
skate.



A estação mais fria do ano 
começa no dia 21 de junho, mas 
os termômetros já marcam 
temperaturas mais baixas. E, por 
isso, os cuidados para manter a 

QUE FRIO! QUE DELÍCIA! O 
INVERNO CHEGOU PARA 

DIVIDIR OPINIÕES E DOBRAR 
OS CUIDADOS COM A SAÚDE

saúde devem ser intensificados durante os próximos 
meses. É claro que durante o inverno, em um país tão 
grande como o Brasil, há muita variação de tempera-
tura e condições do tempo. Basicamente no Sudeste, 
os dias são de temperaturas mais amenas e as noites 
exigem roupas e alimentos mais quentes.
Para evitar problemas de saúde, é importante manter 
alguns cuidados para evitar gripes e resfriados, prin-
cipalmente. Por isso, tomar a vacina contra a gripe é 
importante, pois reduz as complicações. Manter a 
prática de exercícios durante o inverno também é 
indicado, já que nessa época do ano é mais fácil dar 
preferência pelas cobertas e a televisão ao invés dos 
exercícios físicos.
Até a chegada da primavera, em setembro, os banhos 
serão mais quentinhos e as roupas de mangas 
compridas. E os alimentos ganham destaque e alguns 
ingredientes possuem a capacidade de estimular a 

I N Í C I O  D O  I N V E R N O



temperatura do organismo, mantendo o corpo aque-
cido, e ingerir alimentos quentes também proporcio-
na um aumento da temperatura corporal. Lembrando 
que no inverno, e em todas as estações do ano, é 
importante manter uma alimen-
tação equilibrada, com pratos 
coloridos e lanches pequenos 
durante o dia.

No Brascan Open Mall, o inverno pode chegar que não há 
problema, pois há opções de risotos e massas em restaurantes 
para quem deseja se alimentar com pratos quentinhos. É só 
pegar o cardápio e escolher o mais apetitoso:

Rizzo Gourmet: cardápio de massas, risotos e carnes, entre 
outros pratos saborosamente preparados para se comer bem, 
com ingredientes frescos e receitas elaboradas para agradar.

Salada Moderna: a cada dia um cardápio que envolve diversas 
receitas quentinhas, como escondidinhos, risotos, massas e 
refogados com sabores variados para todos.



ESTREIAS
CINEMA KINOPLEX 

AMOR, CASAMENTOS E OUTROS DESASTRES
Sinopse: A história de pessoas que trabalham 
em casamentos para criar o dia perfeito para 
um casal amoroso enquanto as suas próprias 
relações são estranhas, loucas e longe de se-
rem perfeitas.
Direção: Denis Dugan
Gênero: Comédia romântica

CRUELLA
Sinopse: Designer de moda, a vigarista Estella 
faz amizade com uma dupla de jovens ladrões 
e, juntos, constroem uma vida nas ruas de 
Londres. A jovem se envolve em situações que 
a transformam em Cruella, uma mulher má, 
elegante e voltada para a vingança.
Direção: Craig Gillespie
Gênero: Comédia



EM GUERRA COM O VOVÔ
Sinopse: Peter é forçado a deixar seu quarto 
quando seu avô, Jack, se muda para a casa da 
família. Determinado em conseguir seu espa-
ço de volta, o garoto planeja uma série de ar-
madilhas para expulsar o avô.
Direção: Tim Hill
Gênero: Comédia / Família

MORTAL KOMBAT
Sinopse: Shang Tsung, imperador da Exoterra, 
envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para as-
sassinar o jovem Cole Young. Ao lado de Sonya 
Blade, Jax e Lorde Raiden, Cole treina com os 
lutadores Liu Kang, Kung Lao e Kano enquan-
to se prepara para lutar contra os inimigos da 
Exoterra.
Direção: Simon McQuoid
Gênero: Ação / Fantasia
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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.


