
O Dia das Crianças é uma das datas mais aguardadas do ano 
e as comemorações devem ser criativas, divertidas e envol-
ver todas as crianças. Aqui no Brascan, a homenagem será 
ainda mais emocionante, pois marcará a retomada da pro-
gramação de eventos, sempre cumprindo os protocolos sa-
nitários e de distanciamento. Não faltará a alegria espontâ-
nea característica da criançada.
A programação contará com apresentações de teatro infan-
til, show de mágica, sarau musical e contação de histórias, 
sempre aos finais de semana, véspera de feriado e no Dia 
das Crianças também.
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Para que as atividades estimulem ainda mais a imaginação 
e, ao mesmo tempo, envolva cultura e conhecimento para os 
pequenos, o Brascan firmou novamente uma parceria com o 
Clube do Jacaré, loja de brinquedos especializada em ativi-
dades e brincadeiras para as crianças.
Para conferir todas as apresentações é bom ficar atento à 
agenda, pois serão oito apresentações totais, com início no 
dia 9 e encerramento no dia 24 de outubro. Ou seja, um es-
petáculo em cada dia de festa: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23 e 24 de 
outubro.
O evento será gratuito e as crianças deverão chegar ao local 
sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Para ga-
rantir a segurança e a saúde de todos, pedimos a atenção de 
todos aos protocolos contra a Covid-19.
História
Desde 1924 que se comemora no Brasil o Dia das Crianças, 
no dia 12 de outubro. É uma data especial que reconhece 
que todas as crianças são importantes e têm direito a afeto, 
amor, compreensão, alimentação adequada, cuidados médi-
cos, educação, proteção contra todas as formas de explora-
ção e a crescer num clima de paz e fraternidade.
E a data tem um significado muito especial, já que coincidiu 
com a realização, no Brasil, do Congresso Sul-Americano da 
Criança, que reuniu estudiosos da infância de vários países 
para discutir a importância do futuro das gerações no mundo. 



Nesta edição de outubro do Brascan News temos muitas 
coisas bacanas para contar, especialmente porque estamos 
voltando com uma programação especial no empreendi-
mento depois de muitos cuidados para garantir a segurança 
e a saúde de todos. O primeiro evento nessa retomada será 
com a comemoração do Dia das Crianças, que vai contar com 
uma agenda cheia de diversão com teatro, show de mágica, 
sarau e contação de histórias a partir do dia 9. Outro even-
to tradicional no Brascan Century Plaza e que está sendo 
muito esperado nesse retorno das atividades presenciais é 
a Cerimônia de Hasteamento das Bandeiras no dia 04, com 
homenagens às personalidades que fizeram a história do 
bairro e grupo de convidados para interpretar o Hino Nacio-
nal. Ninguém vai querer ficar de fora dessas comemorações 
e homenagear com segurança o bairro, não é mesmo? Serão 
momentos incríveis.
Também vamos destacar este mês a importância da ciência 
e tecnologia, muitas vezes negligenciadas em seu papel fun-
damental de avançar para oferecer qualidade de vida a todo 
mundo. Nesse momento tão especial, o destaque é para os 
avanços dos esforços para garantir a saúde da humanidade. 
Consideramos um conteúdo essencial para comemorar na 
Semana da Ciência e Tecnologia. 
Além desta programação de eventos superbacana, o Brascan 
News destaca a importância do Outubro Rosa para a preven-
ção do câncer de mama e vamos dar dicas para os cuidados 
das crianças na primavera e verão, quando as temperaturas 
ficarão mais elevadas.

Aproveitem as novidades e boa leitura a todos!
Cláudio César Costa

E D I T O R I A L
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BRASCAN REALIZA CERIMÔNIA DE 
HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS PARA 

COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DO BAIRRO

Há 87 anos a paisagem era muito diferente por aqui, mas o 
bairro Itaim Bibi já demonstrava sua força e sua tendência 
para o futuro tão promissor e cheio de novidades. As proje-
ções de 1934 se confirmaram e hoje o bairro é sinônimo de 
desenvolvimento, atração de investimentos e qualidade de 
vida.
Para comemorar a emancipação do bairro, as homenagens 
serão no Brascan Century Plaza, empreendimento que foi 
acolhido pelo Itaim Bibi e também faz parte dessa história.
Assim, no dia 04 de outubro, a cerimônia de comemoração 
dos 87 anos do bairro acontecerá no empreendimento às 
10h, com o Hasteamento das Bandeiras do Brasil e do Distri-
to do Itaim Bibi. Todo o evento será transmitido ao vivo pelo 
Instagram do Brascan Open Mall.
A homenagem contará com uma homenagem a três perso-
nalidades que defenderam melhorias na região nas últimas 
décadas: Eva Wilma, Luiz De Pieri e Hamilton Magri.
Os três homenageados foram fundadores da AGMIB. A atriz 
Eva Wilma, que faleceu nesse ano, residiu no Itaim Bibi por 
mais de 40 anos, sendo na maioria do tempo moradora na 

A N I V E R S Á R I O 
D O  I T A I M  B I B I
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Rua Cajuba, uma das vias do quadrilátero: Quarteirão Cultu-
ra, com oito instituições públicas, um teatro, uma biblioteca, 
três escolas, um posto de saúde, o CAPs e a APAE. Ela tam-
bém fundou o Grupo de Memórias do Itaim Bibi e foi madri-
nha do Centro Cultural do Itaim Bibi, além de ter sido uma 
personalidade e colaboradora nos atos e ações em Defesa 
do Distrito.
Já Luiz De Pieri, que faleceu em 2019,  foi coordenador do Mo-
vimento Popular em Defesa do Distrito do Itaim Bibi e ativo 
Itahyense e participante de campanhas e ações pela região, 

em especial nos atos comunitários civis e 
em defesa do  Quarteirão da Cultura.
Hamilton Magri também faleceu nesse ano. 
Além de fundador da AGMIB, foi participan-
te de todas as ações e atos na comunidade 
itahyense e nos atos religiosos na Paróquia 
Santa Teresa de Jesus. Também foi coorde-
nador do Movimento Popular em Defesa 
do Quarteirão da Cultura.
Essas personalidades, junto com muitas 
outras pessoas da atualidade e do passa-
do, construíram a história que teve início 
em 1896 quando diversas melhorias foram 
realizadas na região.  Apesar de ter sido 

criado em 1934, o Itaim Bibi ganhou sua 
bandeira em 1990. Após a cerimô-

nia, as bandeiras ficam expos-
tas na Praça do Brascan.
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Desde 2004 é comemorada a Semana Nacional de Ci-
ência e Tecnologia (SNCT) com eventos que destacam 
a importância das áreas para a vida das pessoas e 
para a melhoria da qualidade da educação científica 
no Brasil. No último um ano e meio, o destaque ficou 
ainda mais evidente com a necessidade de pesquisas 
para combater o vírus da Covid-19, tanto com vacinas 
como com medicamentos. Foi graças aos esforços in-
comparáveis da ciência e da tecnologia que o mundo 
assiste aos avanços nessa área.
Criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), o evento é rea-
lizado anualmente e visa também o fortalecimento da 

SEMANA COMEMORA AS INOVAÇÕES DA 
CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA PARA O PLANETA

S E M A N A  D A  C I Ê N C I A 
E  T E C N O L O G I A
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educação formal – Ensino Fundamental I e II, Ensino 
Médio e Educação Tecnológica – com a divulgação do 
conhecimento. O tema da semana neste ano é “A trans-
versalidade da ciência, tecnologia e inovações para o 
planeta”. A temática visa problematizar as questões 
que ultrapassam fronteiras, em busca de ações e polí-
ticas cooperadas, integradas e convergentes.
E não poderia ser diferente, já que a maior parte das 
instituições que participarão dos eventos da Semana 
estarão estimulando uma programação que coloca em 
foco o enfrentamento da Covid-19, a produção de vaci-
nas e os esforços em defesa do ambiente e da saúde. 
O tema também será levado para discussão entre pro-
fessores e alunos em todas as escolas, estimulando 
o compartilhamento de experiências e a geração de 
conteúdos e produtos de divulgação e popularização 
da ciência.

7  |  BRASCAN NEWS | Outubro/2021



Em meio a tantas preocupações com família, a casa e o mer-
cado de trabalho, muitas mulheres acabam se esquecendo 
de um cuidado básico: a prevenção do câncer de mama, uma 
das doenças que mais atinge as mulheres em todo o mun-
do. Por isso, foi criado o Outubro Rosa, um mês dedicado 
a campanhas de conscientização sobre os cuidados com o 
compartilhamento de informações, além da promoção de 
um maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamen-
to, contribuindo com a redução da mortalidade. 
Durante todo o mês, a principal orientação é para que as 
mulheres façam o autoexame e consultem um médico anu-
almente para a realização dos exames a partir dos 40 anos.
No Brascan, a campanha do Outubro Rosa será feita de forma 
institucional, com divulgação sobre os cuidados com a saúde 
em suas redes sociais, contribuindo assim com a conscien-
tização, já que esse é o primeiro passo para a busca de so-

OUTUBRO ROSA DESTACA A IMPORTÂNCIA 
DOS CUIDADOS COM A SAÚDE FEMININA E A 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA 

O U T U B R O  R O S A

8  |  BRASCAN NEWS | Outubro/2021



luções. Lembrando que o câncer de mama também acomete 
homens, porém é raro, e representa menos de 1% do total 
de casos. A mamografia de rastreamento, que é um exame 
de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de 
mama, é recomendada, pois permite identificar melhor as 
lesões mamárias.
O Outubro Rosa
O movimento popular internacionalmente conhecido como 
Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo, mas come-
çou nos Estados Unidos com ações isoladas referentes ao 
câncer de mama. Posteriormente com a aprovação no Con-
gresso Americano, o mês se tornou símbolo nacional de pre-
venção da doença, com o uso de laço cor-de-rosa lançado 
pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos 
participantes da primeira Corrida pela cura, realizada em 
Nova Iorque, em 1990. Desde então, o evento é promovido 
anualmente.
A popularidade do Outubro Rosa 
alcançou o mundo, motivando e 
unindo diversos povos em torno da 
causa. No Brasil a primeira iniciati-
va do movimento foi a iluminação 
do monumento do Mausoléu do 
Soldado Constitucionalista, mais 
conhecido como o Obelisco do Ibi-
rapuera, em 2002.
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As temperaturas mais altas registradas na primavera e no 
verão, características em São Paulo, impacta de forma espe-
cial as crianças, que requerem cuidados específicos. Os 
médicos e dentistas especializados em crianças da All About 
Kids, Clínica de Pediatria e Odontopediatria localizada nos 
conjuntos 513/514 do Brascan Century Office, alertam os pais 
sobre os cuidados que devem ser tomados com o tempo 
quente, minimizando os efeitos do problema e garantindo 
conforto aos pequenos.

ALTAS TEMPERATURAS EXIGEM CUIDADOS 
ESPECIAIS COM AS CRIANÇAS. VEJA AS DICAS:

S A Ú D E  E  L A Z E R  N A 
P R I M A V E R A  E  N O  V E R Ã O
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Os especialistas orientam sobre algumas medidas simples e 
que podem ser adotadas para que as crianças não tenham 
problemas de saúde. São dez cuidados simples a serem adota-
dos nas estações mais quentes, com opções divertidas de 
brincadeiras ao ar livre, passeios de bicicleta, patins, visitas à 
piscinas e parques, que são excelentes para os pequenos, 
desde que os pais ou responsáveis fiquem atentos para evitar 
problemas de saúde, como desidratação, intoxicação alimen-
tar, insolação, micoses e quedas.
De acordo com os profissionais da All About Kids, as dicas 
evitam a exposição dos pequenos aos riscos. Acompanhe:
1. Usar chapéus e bonés e evitar exposição ao sol entre 10h e 

16h. 
2. O uso de filtro solar é obrigatório, portanto, use sempre 

produto recomendado pelo seu pediatra;
3. Usar repelentes para evitar picadas de mosquitos. Sempre 

dê preferência aos indicados pelo pediatra;
4. Usar calçados adequados (sandálias e chinelos) em locais 

molhados e escorregadios, para evitar acidentes e micoses;
5. Esportes de contato ou bicicleta, patins e skate devem 

ser acompanhados do kit com capacete, joelheira e cotove-
leira, além dos protetores bucais (converse com o seu 
Odontopediatra para saber como fazê-los);



6. Em casos de acidente com o dentinho, não se desespere, 
coloque-o em um copo com leite ou soro fisiológico e 
procure o Odontopediatra em até 2 horas;

7. Lavar as mãos com frequência e o uso do álcool gel deve 
sempre ser reforçado;

8. Verificar sempre as condições de higiene dos alimentos, 
especialmente se a refeição for realizada fora de casa, 
evitando frituras e gorduras; 

9. Atenção especial à higiene bucal. Sem horários certos 
para a alimentação e com o aumento do consumo de gulo-
seimas, a escovação deve ser sempre supervisionada e 
complementada pelo responsável pelo menos 1x ao dia;

10. A hidratação regular é superimportante e os pais devem 
oferecer sempre água como líquido principal.

Qualquer dúvida sobre os cuidados com as crianças é só ligar 
para a All About Kids – pelos telefones (11) 2306-5028 ou 98840-
0616, e marcar uma visita. A Clínica é 100% dedicada aos 
pequenos, com atendimento integrado entre a Pediatria e a 
Odontopediatria. As consultas periódicas e orientações passa-
das pelos profissionais são imprescindíveis para o crescimen-
to saudável das crianças.
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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.


