
BR
AS

CA
N 

OP
EN

 M
AL

L L
ANÇA CLUBE EXCLUSIVO DE VANTAGENS PARA OS CONDÔMINOS 

O que é bom pode ficar ainda melhor. O Brascan 
Open Mall criou o Elo de Vantagens, uma novida-
de para os condôminos do empreendimento que 
não abrem mão de adquirir produtos, se divertir 
e apreciar os melhores restaurantes do Itaim Bibi. 
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O clube exclusivo traz descontos que podem ir 
até a 50% nos estabelecimentos participantes.  
Inicialmente, o Elo de Vantagens será restrito 
aos funcionários das empresas situadas no 
empreendimento. Os benefícios para os cadas-
trados vão proporcionar experiências únicas 
para os clientes. 
Para registrar seu interesse, o departamento 
de RH ou a pessoa responsável do conjunto 
deverá inicialmente cadastrar todos os funcio-
nários na administração do empreendimento 
pelo e-mail marketing@brascanopenmall.com.
br. As informações completas sobre o cadastro 
serão enviadas pelo sistema Innova do condo-
mínio, onde também estarão todos os detalhes 
sobre as lojas, os restaurantes participantes e 
os descontos oferecidos. Após todo o procedi-
mento ser realizado, o funcionário deverá apre-
sentar seu crachá funcional com o selo do Elo 
de Vantagens para adquirir o seu benefício.
Além dos descontos, o Elo de Vantagens é uma 
forma de estabelecer vínculos entre os clientes 
e os estabelecimentos, proporcionando um 
relacionamento mais próximo entre o público 
do condomínio.
O Brascan Century Plaza conta com um volume 
aproximado de 2,5 mil pessoas que trabalham 
nas empresas no local.
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E D I T O R I A L

BRASCAN OPEN MALL LANÇA ELO DE 
VANTAGENS E O BRASCAN NEWS TRAZ TODOS 

OS DETALHES PARA VOCÊ
As novidades que mais agradam os frequentadores 
do Brascan Open Mall são as inúmeras opções de 
produtos e a Praça de Alimentação com restaurantes 
que traduzem o desejo de comer bem. E para deixar 
tudo ainda mais gostoso, o Open Mall lançará neste 
mês o Elo de Vantagens, um programa de benefícios e 
descontos exclusivos para os condôminos do Brascan 
Century Plaza, que não abrem mão do melhor. O 
Brascan News conta todos os detalhes dessa iniciativa 
exclusiva e destaca a Loja do Bem com a Campanha 
do Agasalho, que serão realizados em parceria com 
a Liga Solidária para ajudar as famílias carentes que 
necessitam de acolhimento neste inverno. Também 
preparamos uma homenagem especial para pessoas 
muito amadas por todos: os avós. E não podemos nos 
esquecer de comemorar ele – o chocolate – que, de tão 
delicioso, tem um dia especial para ser reconhecido 
como um dos alimentos mais apreciados no mundo. 
Para completar, damos continuidade às informações 
sobre as Olimpíadas, que têm início no dia 23 desse 
mês, com a participação de quase 300 atletas 
brasileiros em mais de 40 modalidades esportivas.
Acompanhe as dicas e as novidades. 

Boa leitura!
Cláudio César Costa



D I A  D O S  A V Ó S
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AS VISITAS AINDA ESTÃO 
RESTRITAS, MAS AS 
DEMONSTRAÇÕES DE 
AMOR NÃO PODEM FALTAR 
NA COMEMORAÇÃO DO 
DIA DOS AVÓS 

No último ano a relação de carinho e amor entre os 
avós e os netos foi prejudicada com o distanciamento 
social. Mas os encontros presenciais aos poucos 
começam a ser retomados conforme a vacinação 
contra a Covid-19 avança e dá esperanças a todos de 
uma comemoração com muitos beijinhos, abraços 
e sorrisos, pois a figura dos avós está associada 
justamente ao carinho com os netos.
No próximo dia 26 é o Dia dos Avós. Ou o dia daquelas 
pessoas que estão prontas para ajudar, para se 
movimentar, viajar e se divertir com os filhos de 
seus filhos. E quem tem a sorte de ter um avô ou avó 
parceiros por perto, sabe a delícia que é conviver 
com pessoas tão experientes e com energia de sobra 
para ensinar, além de terem um baú de histórias para 
contar e uma disposição incrível para troca de afeto 
e conhecimento.
Nesse ano, mesmo que o encontro ainda não seja 
possível, celebrar com eles é um presente, mesmo 
que por videochamadas ou telefonemas.



História
A data foi criada em Portugal graças à campanha de 
uma avó portuguesa, conhecida como Dona Aninhas, 
que é como todos conheciam Ana Elisa do Couto (1926-
2007), da cidade de Penafiel, região do Porto. Avó de 
quatro netas e dois netos, Dona Aninhas achava que 
ninguém dava o valor merecido aos avôs e avós e 
decidiu se tornar uma missionária da causa, nos anos 
de 1980. Ela esteve no Brasil e em outros países, como 
França, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Suíça e 
Canadá, sempre defendendo que se comemorasse o 
Dia dos Avós. 
No Brasil e em Portugal a data é celebrada no dia 26 de 
julho. Já na Itália a “Festa Dei Nonni” é comemorada 
no dia 2 de outubro. Nos Estados Unidos o segundo 
domingo de setembro é de homenagens aos avós. 
Na França há um dia especial para as vovós, que é 
comemorado no primeiro domingo de março e, um 
somente para os vovôs, no primeiro domingo de 
outubro.
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O L I M P I Á D A S

QUASE 300 ATLETAS BRASILEIROS PARTICIPARÃO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE TÓKIO

Está próximo o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
que começam no dia 23 desse mês, após um ano de 
adiamento. E o Brasil já conta com 272 atletas classificados 
para participarem do evento esportivo, que é o maior do 
mundo e é realizado a cada quatro anos.
A maior delegação brasileira está concentrada no 
Atletismo, que conta até o início de julho com 29 atletas, 
sendo 11 modalidades no masculino e três no feminino. 
Além disso, já estão com a vaga garantida os 
competidores de Badminton, Boxe, Canoagem Slalon, 
Canoagem de Velocidade, Ciclismo BMX, Ciclismo 
Mountain Bike, Esgrima, Futebol Masculino e Feminino, 
Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Handebol 
Masculino e Feminino, Hipismo Adestramento, 
Hipismo CCE, Hipismo Salto, Judô, Maratona Aquática, 
Natação, Pentatlo Moderno, Remo, Rugbi Sevens, 
Skate, Saltos Ornamentais, Surfe, Taekwondo, Tênis, 
Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Triatlo, 
Vela, Vôlei Feminino
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e Masculino, Vôlei de Praia Feminino e Masculino e Wrestling.

Segurança
Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão entre os dias 
23 de julho e 8 de agosto. O Comitê Organizador do evento 
anunciou recentemente que a presença do público nas 
competições deste ano, em meio à pandemia, será de 
50% da capacidade das instalações, até um máximo de 10 
mil pessoas.
Entretanto, os organizadores alertaram que até o início 
dos jogos esse número pode ser revisto e a restrição ser 
ampliada se houver aumento das infecções por Covid-19.
Todos os atletas que participarão dos Jogos Olímpicos estão 
sendo vacinados e serão testados a cada dois dias.
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C A M P A N H A  D O  B E M

O inverno é a estação que mais demanda solidariedade e 
apoio aos que mais precisam. E para contribuir com a 
aproximação entre doadores e associações, o Brascan 
Open Mall firmou uma parceria com a Liga Solidária para 
levar mais conforto às famílias em situação de vulnerabi-
lidade social. De 8 e 31 de julho, o shopping disponibilizará 
um espaço, ao lado do Le Manjue Café, com manequins e 
araras que serão vestidos e preenchidos com peças rece-
bidas dos visitantes como doação, para incentivar essa 
ação de solidariedade.
O objetivo é motivar quem passa pelo local a praticar uma 
boa ação e tirar as peças que estão paradas nos armários, 
dando uma oportunidade de serem usadas para o bem.  

BRASCAN OPEN MALL E LIGA SOLIDÁRIA 
LANÇAM ESPAÇO PARA DOAÇÕES

Em parceria inédita, a iniciativa tem a missão de receber 
doações para ajudar mais de 13 mil crianças, jovens, 

adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social



Para a Campanha serão aceitas roupas, calçados, acessó-
rios, brinquedos e itens domésticos em bom estado, 
fazendo com que o maior número possível de peças seja 
recolhido, aliviando o momento de baixas temperaturas 
do inverno. 
Além do recolhimento das doações, a equipe da Liga 
Solidária estará na loja recebendo os visitantes com o 
plantão para doações de Nota Fiscal Paulista automática. 
Para completar, o local também funcionará como ponto 
de cadastro para Doador Solidário.

Sobre a Liga Solidária
A Liga Solidária é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) 
que atua em sete programas sociais nos eixos de 
Longevidade Ativa, Vínculos Comunitários, Educação de 
Qualidade e Inclusão Produtiva. Considerada uma das mais 
tradicionais da cidade de São Paulo, a instituição beneficia 
cerca de 13 mil pessoas entre crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, desenvolvendo e as tornado em pessoas 
protagonistas de suas próprias vidas e capazes de mudar 
o seu entorno.
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A organização desenvolve 80% dos programas no Complexo 
Educacional Educandário Dom Duarte (EDD), na região do 
Butantã, onde o nível de vulnerabilidade social é considera-
do alto. O distrito é formado por uma população de 100.743 
moradores de 28 bairros. A Liga também desenvolve o traba-
lho social em outras regiões da capital paulista; Rio Pequeno, 
Cidade Monções, Aricanduva, Real Parque e Grajaú.

Conhece nosso site:
www.ligasolidaria.org.br
ou acesse o QR CODE.
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Nesse dia 7 de julho, quando se registra a introdução 
do chocolate na Europa no século 15, se expandiu e se 
tornou uma comemoração mundial. Mas há histórias 
sobre os pioneiros no trabalho com o cacau, que 
seriam os Maias e os Astecas.  Independentemente da 
origem dessa delícia, o fato é que a iguaria só nos traz 
felicidades. E o Brasil tem se destacado nesse mercado, 
ocupando a sétima posição na produção mundial de 
cacau, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Então, não vamos deixar a data passar 
em branco. Afinal, um chocolate diariamente só faz 
bem para a saúde. E no Brascan Open Mall, há várias 
opções para o deleite de quem aprecia o alimento em 
diversas preparações nos seguintes estabelecimen-
tos: Madero, Cour di Crema, Casa do Pão de Queijo, 
Starbucks e McDonald’s. 
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D I A  D O  C H O C O L A T E



ENVIE E RECEBA DINHEIRO DE QUALQUER
LUGAR DO MUNDO,  COM A RAPIDEZ E
SEGURANÇA QUE VOCÊ PRECISA!

VENHA PARA A TRAVELEX CONFIDENCE!
O MAIOR GRUPO DE CÂMBIO DO BRASIL ESTÁ AQUI!

(11) 93002 5865

O Kinoplex implementou 
protocolos operacionais 
e de higiene rígidos, para 
que você possa viver toda 
a magia do cinema, com 
muita segurança.

DIVERSÃO COM SEGURANÇA,

VOCÊ ENCONTRA
NO KINOPLEX
ITAIM.

E mais! Agora levamos a pipoca 
até você, o Kinoplex Itaim entrega 
pipoca quentinha e refrigerante 
geladinho diretamente na sua 
loja/sala. Basta enviar seu pedido 
pelo Whatsapp: (11) 99934-6139

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


