
ANIVERSÁRIO BRASCAN CENTURY PLAZA

O Brascan Century Plaza tem a honra de presentear nossos 
clientes e visitantes com novidades incríveis em comemo-
ração aos 18 anos de empreendimento. 
A programação começa com a montagem de três diver-
tidos ambientes instagramáveis, com painéis e cenários 
bem animados que vão representar parte da história do 
complexo e do bairro Itaim Bibi. Os espaços poderão ser 
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usados para que todos façam os melhores cliques, ilus-
trando ainda mais as memórias do complexo e também 
encantando o feed de fotos das suas redes sociais.
Para quem gosta de mimos, o aniversário do Brascan será 
ainda uma ótima oportunidade para aproveitar as nossas 
lojas, pois o Open Mall vai distribuir cartões com descontos 
e benefícios exclusivos para que todos possam aproveitar 
as ofertas até o fim do mês.
Mas não é só isso. O empreendimento fechou uma parceria 
com duas páginas incríveis do bairro nas mídias sociais: 
Estilo Itaim do Instagram por Larissa Queiroz e o grupo do 
Facebook Dicas do Itaim Bibi por Gabriela Bacchi. Elas fa-
rão a cobertura completa da ação em suas redes e contar 
sua história de relação com o bairro e com o Brascan Open 
Mall em vídeos que serão exibidos na praça de eventos e 
no nosso Instagram. 
Ninguém vai querer ficar de fora dessa comemoração cuja 
história começou no dia 15 de setembro de 2003, com a 
inauguração do Brascan Century Plaza, trazendo para a 
região um novo conceito de uso misto de espaços com 
hotel, conjunto comercial, espaços corporativos, centro de 
convenções, Open Mall e salas de cinema, tornando-se um 
marco para a revitalização e a valorização do Itaim Bibi.



E D I T O R I A L
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O mês de setembro chegou trazendo uma das datas mais 
especiais para o Brascan Century Plaza. Sabe por quê? Nes-
te ano, iremos comemorar juntos o aniversário de 18 anos 
do complexo com ótimas novidades.
Durante todos estes anos, nos tornamos um marco de trans-
formação na região do Itaim Bibi, remodelando o bairro e 
atraindo investimentos em todos os segmentos.
Para homenagear uma data tão importante como esta, o 
complexo tem o prazer de proporcionar momentos incríveis 
aos nossos visitantes, contando com espaços instagramá-
veis, parcerias com influencers da região, descontos e bene-
fícios nas lojas do Open Mall, e muito mais, para que todos 
possam apreciar com seus familiares e amigos. 
Além desta programação superbacana, o Brascan News 
destaca este mês a importância do Dia do Cliente, o início 
da primavera, a comemoração do Dia da Árvore, a chegada 
da Vending Machine Armazém Fit Store ao Open Mall e a im-
portância do setor do turismo para a cidade de São Paulo, 
que começa a dar sinais de reaquecimento.

Boa leitura e parabéns a todos que 
fazem a história do Brascan acontecer!

Cláudio César Costa



R E T O M A D A  D O  T U R I S M O 
E M  S Ã O  P A U L O

COM QUEDAS REGISTRADAS NO ANO PASSADO, O 
SETOR DO TURISMO EM SÃO PAULO VOLTA A SER 

DESTAQUE COM RETOMADA NO PRÓXIMO ANO

Um dos setores da economia que mais sofreu nos últi-
mos dois anos foi o de turismo, enfrentando cenários 
muito ruins com o fechamento de fronteiras e, con-
sequentemente, cancelamentos de viagens em todo o 
mundo desde março do ano passado. 
No dia 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial 
do Turismo e nada melhor do que trazer boas notícias 
de que o cenário começou a mudar e as perspectivas 
para a retomada do segmento são positivas, com ten-
dências já para o próximo ano de maneira global.
A cidade apresenta diversos atrativos para o setor e, 
no Estado de São Paulo, a arrecadação com o turismo 
de lazer e negócios corresponde a 10% do Produto In-
terno Bruto (PIB). O governo acredita que é justamente 
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esse setor que vai representar a maior retomada, uma 
vez que os índices de vacinação contra a Covid-19 es-
tão aumentando com a velocidade desejada.
Um estudo da Secretaria de Turismo do Estado de São 
Paulo, em parceria com pesquisadores da USP, ba-
seado num cenário otimista, aposta que no próximo 
ano o setor estará recuperado e vai crescer 9% em re-
lação a 2019, já que nesse último trimestre mostrou 
aquecimento.
Atrativos locais
A cidade de São Paulo é uma das mais visitadas do Bra-
sil, tanto por turistas brasileiros como estrangeiros. A 
cidade oferece uma infinidade de programas culturais, 
de entretenimento e esportivos. São tantas opções, 
que o ideal é fazer um roteiro para não se perder. Há 
passeios para todos os gostos, como museus, teatros, 

parques, compras, espaços religiosos e gastro-
nômicos, como bares e restaurantes, 

além da arte de rua.

5  |  BRASCAN NEWS | Setembro/2021



N O V A  E S T A Ç Ã O
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A chegada do mês de setembro é sempre muito espe-
rada no Hemisfério Sul, porque significa dias com mais 
sol e calor com a entrada da primavera – que neste 
ano tem início no dia 22 de setembro. 
É o período do ano que florescem as mais diversas va-
riedades de flores, dando cor e beleza às paisagens. 
Não à toa, a primavera é considerada a mais bela das 
estações, já que depois de enfrentar temperaturas 
baixas, chega também a hora de curtir um tempo mais 
agradável, sem o calor intenso do verão.
Os mais atentos também poderão perceber outra ca-
racterística dessa estação, pois ela é marcada pelo 
equinócio de primavera, que corresponde ao posicio-
namento médio do Sol em relação à Terra. Isso significa 
que o Sol, a partir desse momento, incide diretamente 
sobre os dois hemisférios e, em função disso, dias e 
noites têm a mesma duração em quantidade de horas.
Em relação às flores, especificamente no Brasil, as 
principais variedades que desabrocham na estação 
são: tulipa, orquídea, jasmim, lírio, margarida, entre 
outras que podem ser encontradas nos campos e nas 
floriculturas.

A PRIMAVERA VEM AÍ TRAZENDO AUMENTO DAS 
TEMPERATURAS, DAS FLORES E DAS CORES
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Não há dúvidas de que as árvores são essenciais 
para a sobrevivência de todo ser vivo do planeta 
e são consideradas o grande símbolo da natureza, 
como uma das mais importantes riquezas naturais 
da Terra. Elas aumentam a umidade do ar graças 
à evapotranspiração, evitam erosões, produzem 
oxigênio no processo de fotossíntese, reduzem 
a temperatura local e fornecem sombra e abrigo 
para algumas espécies animais. 
Por toda sua importância, ganharam um dia es-
pecial para serem homenageadas. No Brasil, o Dia 
da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro 
e tem como principal objetivo a conscientização 
a respeito de sua preservação. A data foi escolhi-
da por coincidir com o início da primavera, já que 
também deixam a estação ainda mais bonita, se-
jam com suas árvores de flores, como a do ipê, em 
suas diversas tonalidades, como as frutíferas, que 
também florescem antes do fruto se desenvolver. 
Alguns exemplos são a mangueira, a goiabeira, o 
abacateiro, o pessegueiro, a laranjeira, entre tan-
tas outras.

A IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES PARA TODO O 
PLANETA É LEMBRADA NO DIA 21 DE SETEMBRO

D I A  D A  Á R V O R E
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O Brascan Century Plaza, desde sua 
inauguração em 2003, valorizou esse 
recurso e conta com um jardim re-
pleto de espécies, inclusive a mais 
famosa e praticamente em extinção: o 
pau-brasil. O projeto único das áreas 
verdes da praça foi desenhado para 
ser o ponto onde a vida acontece o 
tempo todo, com um paisagismo que 
remete a um bosque com mais de 160 
árvores.
Além do pau-brasil, há outras de pau-
-ferro, ipê-branco, pata-de-vaca, qua-
resmeira, pândano, sibipiruna e rese-
dás. Todas se complementam por uma 
vegetação baixa, como um verdadeiro 
oásis dentro da cidade de São Paulo.
Objetivo do Dia da Árvore
As árvores ganham cada vez mais im-
portância em virtude da grande ex-
pansão urbana que extermina diver-
sas espécies. O desmatamento afeta 
diretamente a vida de toda a popu-
lação, com erosões, assoreamento de 
rios, redução do regime de chuvas e 
da umidade relativa do ar, desertifica-
ção e perda da biodiversidade.

Cada região bra-
sileira tem uma 
árvore símbolo 
diferente:

SUL: 
Araucária
SUDESTE: 
Pau-brasil

 
Ipê-amarelo
NORDESTE: 
Carnaúba
NORTE: 
Castanheira



N O V A  O P E R A Ç Ã O 
S A U D Á V E L

Quem não dispensa aquele lan-
chinho fora de hora, mas 
não quer acrescentar 
muitas calorias ao car-

dápio, uma saída é 
buscar alimentos 
saudáveis e me-
nos calóricos, não 
é mesmo? Para 
saciar essa von-
tade, a Vending 
Machine da Ar-
mazém Fit Store 

já está instala-
da no corredor em 
frente ao cinema no 
Brascan Open Mall.

Uma boa alimentação é 
uma das chaves para man-

ter a imunidade alta. Pensan-
do nisso, a máquina oferece ao 

público diversos produtos, como castanhas, 
barrinhas, salgadinhos, biscoitos e chás saudá-

BRASCAN OPEN MALL GANHA 
UNIDADE DA ARMAZÉM FIT STORE 
EM FORMATO VENDING MACHINE
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veis. Para completar, há a garantia de qualidade 
dos produtos disponíveis pela Armazém Fit Store 
para quem não abre mão da praticidade e da se-
gurança em encontrar sempre os melhores snacks 
saudáveis.
A marca 
A Armazém Fit Store surgiu em 2017, com a ideia de 
levar ao consumidor alimentos saudáveis e equili-
brados. Hoje comercializa mais de 30 mil produtos 
em mais de 100 lojas e vending machines espa-
lhadas nas principais capitais do Brasil.
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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.


