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Esta é a hora de homenagear todos os pais
A palavra “pai” está ligada à imagem de proteção e força.
Pais estão sempre presentes inspirando e ensinando. O
Dia dos Pais, que nesse ano será comemorado no dia
8 (oito) de agosto, é dedicado a eles, os que cuidam e
estão sempre por perto para apoiar.
No Brascan, os pais são os destaques da campanha
“Pais e Filhos que se Completam”. A comemoração do
dia dedicado a eles, além dos presentes que todos gos-

tam de ganhar, será em forma de registros fotográficos
presentes no concurso que exibirá os melhores cliques
feitos no empreendimento e que demonstram o amor
e a parceria entre pais e filhos.
Para participar do concurso de fotos, basta que pais e
filhos registrem um momento especial juntos, no espaço
do Brascan, e publiquem no Instagram com a hashtag
#DiadosPaisnoBrascan marcando o @ do empreendimento - @brascanopenmall. As fotos serão avaliadas
com os critérios de beleza e criatividade, e os vencedores, eleitos pela melhor foto postada, serão premiados
com ingressos para o cinema Kinoplex Itaim.
A comemoração
O Dia dos Pais é comemorado anualmente no segundo
domingo de agosto no Brasil desde 1953 (mil novecentos e cinquenta e três), mas há relatos de que o Dia
dos Pais surgiu na Babilônia, há mais de 4 (quatro) mil
anos, quando um jovem chamado Elmesu fez um cartão
de argila para o seu pai, desejando-lhe sorte, saúde e
vida longa.
Nos registros mais recentes, no ano de 1909 (mil
novecentos e nove), nos Estados Unidos, uma jovem
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– Louise Smart Dodd – resolveu criar o Dia dos Pais
enquanto assistia a uma comemoração de Dia das Mães,
por conta da admiração que sentia pelo seu pai. Para isso,
foi escolhido o dia de seu aniversário: 19 (dezenove) de
junho. Os americanos se interessaram pela data e logo
a celebração se espalhou por todo o país. O símbolo do
evento teria sido a rosa: as vermelhas seriam dedicadas
aos pais vivos e as brancas, aos mortos. A prática só
foi oficializada em 1966 (mil novecentos e sessenta e
seis) quando foi declarado o terceiro domingo de junho
como a data perfeita para a comemoração nos Estados
Unidos.
Essa data é também comemorada em muitos outros países, mas no Brasil, como dito anteriormente, somente
em 1953 (mil novecentos e cinquenta e três) passou a
ser conhecida, através de uma homenagem feita pelo
jornal O Globo. Inicialmente, a comemoração era feita
somente no dia 16 (dezesseis) de agosto, mas após
certo período passou a ser celebrada sempre no segundo domingo do mês, e é assim que funciona até hoje,
milhares de famílias brasileiras passam mais tempo
reunidas nesse fim de semana pra lá de especial.
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E D I TO R I A L

BRASCAN NEWS REALIZA HOMENAGEM AOS PAIS
E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO PAULO
No Brasil, a homenagem aos homens mais importantes da nossa história é feita todos os anos no mês de
agosto. É o momento em que os filhos reconhecem os
esforços e o tempo dedicado por seus pais, que carregam toda a sua experiência de vida e amor na criação
de seus “pequenos”. É nessa data em que os verdadeiros heróis são parabenizados, e o Brascan News não
poderia ficar de fora desta homenagem. Outra data que
também tem seu destaque este mês, é o Dia da Saúde,
que leva consigo o alerta para o contágio de doenças
e a promoção de suas formas de prevenção, especialmente quando se trata de vacinação. Não podemos nos
esquecer ainda da importância do patrimônio histórico
da nossa cidade, a cidade de São Paulo, que como visto
no informativo deste mês, é rica em cultura. Destacaremos algumas das riquezas que a metrópole guarda
para os moradores e visitantes. Para completar, contamos ainda sobre o sistema de wi-fi, instalado em nosso
complexo pela empresa Linktel, que auxiliará o acesso
de todos os que visitam o local.
Aproveitem a leitura e feliz Dia dos Pais!
Cláudio César Costa

4 | BRASCAN NEWS | Agosto/2021

D I A

DA

S AÚ D E

MAIS DO QUE NUNCA, CUIDAR
DA SAÚDE É ESSENCIAL
O mundo vive um momento em que o cuidado
com a saúde é o principal interesse da população, uma vez que há mais de um ano todos
convivem com a propagação de um vírus que
origina uma doença, até o momento, sem
tratamento. Nossa atual maneira de resistência contra o vírus é a prevenção,
feita por meio de cuidados pessoais
que incluem uso de máscara, álcool
em gel e distanciamento social, além
disso, também temos como prevenir o
contágio através da vacinação, que aos
poucos vem sendo distribuída à população mundial.
Os cientistas alertam que a vacina contra a Covid-19, no momento, é a maneira mais eficaz
de se prevenir contra a doença,
já que a mesma tem a função de
blindar o organismo contra o vírus
que ameaça a população de todas
as faixas etárias. Aliás, as vacinas já
foram a principal ferramenta para
se evitar o contágio de doenças altamente transmissivas e bastante
comuns no passado – como a difteria, o tétano, a paralisia infantil,
o sarampo, a caxumba, a rubéola,
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entre outras – que, atualmente, estão praticamente erradicadas em nosso país.
Comemoração importante
A saúde é mais do que a ausência de doenças, é a presença da qualidade de vida em todos os aspectos. A fim
de oferecer uma reflexão sobre a questão, o Ministério
da Saúde e da Educação e Cultura decretou em 1967
(mil novecentos e sessenta e sete) que no dia 5 (cinco) de agosto seria celebrado o Dia Nacional da Saúde,
para promover a conscientização da importância dos
cuidados de cada pessoa para com seu próprio corpo e,
ressaltar a importância de buscar nas atividades corriqueiras um equilíbrio físico e mental. Para que isso seja
possível, alguns fatores devem ser seguidos, como: boa
alimentação, bom descanso, atividades físicas e cuidados com a higiene pessoal.
O Dia da Saúde também serve para homenagear e recordar a vida e o trabalho do médico sanitarista Oswaldo Cruz, um dos principais responsáveis pelas erradicações de perigosas epidemias que acometiam o Brasil
no fim do século XIX e começo do século XX, como febre
amarela e varíola.
Oswaldo Cruz nasceu em 5 (cinco) de agosto de 1872
(mil oitocentos e setenta e dois) e foi responsável pela
criação do Instituto Soroterápico Federal – atualmente
conhecido como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – e
da fundação da Academia Brasileira de Ciências. Graças
à sua iniciativa, o retrato do sistema sanitário nacional
passou por boas mudanças, a maior parte da população tem acesso à infraestrutura sanitária e à prevenção
de doenças.
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P R ES E R VAÇ ÃO D O
PAT R I MÔ N I O H I STÓ R I CO

SÃO PAULO É UMA DAS CIDADES COM O MAIOR
ACERVO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO BRASIL
No dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Patrimônio
Histórico, que destaca a importância da preservação
histórica e cultural da humanidade.
O patrimônio histórico e cultural diz respeito a tudo
aquilo que é produzido, material ou imaterialmente,
pela cultura de determinada sociedade que, devido à
sua importância cultural e científica em geral, deve ser
preservado por representar uma riqueza cultural para
a comunidade e para a humanidade. Os profissionais
que lidam diretamente com a identificação e preservação deste patrimônio são os historiadores, antropólogos, paleontólogos, arquitetos, urbanistas, e outros
que identificam um elemento cultural considerado histórico e fazem o processo de “tombamento”, que caracteriza em um conjunto de ações realizadas pelo poder
público com o objetivo de preservar, por meio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico,
cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor
afetivo para a população, impedindo que venham a ser
destruídos ou descaracterizados.
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Podem ser considerados patrimônio histórico cultural: obras de artes plásticas (pinturas, esculturas,
ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos em geral);
construções e conjuntos arquitetônicos (cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos); festas e
festividades; músicas; elementos culinários, e muitos
outros que representam as diversas culturas, ainda
existentes, ou que já existiram.
A valorização do patrimônio histórico cultural é também
a valorização da identidade que molda as pessoas, e
para celebrar a data, nada melhor que valorizar alguns
dos pontos mais importantes que a cidade de São Paulo reserva para os amantes da história. A cidade conta
com inúmeros patrimônios tombados, como históricos
e culturais. Entre eles estão:
• Casa Bandeirista do Itaim
• Casa do Butantã
• Casa das Rosas
• Casa de Mário de Andrade
• Casa do Regente Feijó ou Casa do Sítio Capão
• Casa do Sítio Tatuapé
• Casa do Sítio da Ressaca
• Casa Modernista à Rua Bahia, 1126
• Casa Modernista à Rua Santa Cruz, 325
• Casa Modernista à Rua Itápolis
• Casarão da Vila Fortunata e Mata Remanescente
• Colégio Visconde de Porto Seguro
• Complexo do antigo Gasômetro
• Conjunto Nacional
• Edifício da Associação Auxiliadora das Classes
Laboriosas
• Edifício do Antigo Banco de São Paulo
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• Edifício Bretagne
• Edifício Central do Instituto Adolfo Lutz
• Edifício Esther
• Edifício Higienópolis
• Edifício Louveira
• Edifício Saldanha Marinho
• Estação da Luz
• Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho
• Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo
• Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP
• Igreja da Ordem Terceira do Carmo
• Igreja de Santo Antônio
• Igreja de São Miguel
• Imóvel da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 42
• Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo
• Jardim da Luz
• Memorial da América Latina
• Mercado Municipal de Santo Amaro
• Monumento à Independência do Brasil
• Museu de Arte de São Paulo
• Parque da Aclimação e Áreas Verdes Adjacentes
• Parque Fernando Costa (Parque da Água Branca)
• Parque Ibirapuera
• Parque da Independência
• Parque Tenente Siqueira Campos
• Pinacoteca do Estado de São Paulo
• Sino da Independência do Brasil
• Solar da Marquesa de Santos
• Teatro Municipal de São Paulo
• Teatro São Pedro
• Tendal da Lapa
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BRASCAN OPEN MALL OFERECE
Uma parceria entre o Brascan
Open Mall e a operadora de
telecomunicações Linktel
WiFi proporcionou aos
clientes do empreendimento a utilização de um
novo padrão de tecnologia,
com a disponibilidade do sistema wi-fi 6.0 para conectividade do
público local. O empreendimento foi
o primeiro ponto comercial da capital
paulista a receber a tecnologia, que pode
ser utilizada tanto por lojistas quanto por
visitantes do shopping.
Com a implantação do sistema, até 250
(duzentas e cinquenta) pessoas presentes no empreendimento podem acessar
simultaneamente as redes por meio da
operadora Linktel. A capacidade é de 1
(um) gigabyte por usuário, o que permite o acesso à navegação de forma
rápida e fácil.
O wi-fi 6.0, ou 802.11AX, é a próxima
geração de tecnologia wi-fi conseguindo unir eficiência, flexibilidade
e estabilidade para transmissões,
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conexões e informações para os usuários Linktel. Trata-se de uma tecnologia padrão nos países do Hemisfério
Norte disponibilizada em locais de alto fluxo de pessoas.
De acordo com a Linktel, o complexo foi escolhido para
receber a rede por ser um ponto de referência em gastronomia, serviços e entretenimento, também por estar
localizado em uma região diferenciada da cidade de
São Paulo. Além disso, o público que frequenta o empreendimento utiliza dispositivos móveis modernos, o
que possibilita à empresa a verificação da capacidade
do serviço.
Na avaliação da Linktel, nesse primeiro ano de funcionamento da rede no Brascan, os resultados foram prejudicados pela pandemia da Covid-19 que ocasionou
o fechamento do empreendimento em determinados
períodos. Por conta disso, o complexo apresentou um
número reduzido de acessos, o que não abalou a Linktel, já que quem utiliza a rede de wi-fi do Brascan é um
público formador de opinião altamente
classificado, e por isso a operadora de
telecomunicações declara satisfação em oferecer os seus serviços
ao Brascan Open Mall.

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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