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O HAPPY HOUR ESTÁ DE VOLTA AO
BRASCAN OPEN MALL

As apresentações musicais que promovem ainda mais
descontração para a hora do almoço ou para o início da noite
serão retomadas no Brascan Open Mall a partir desse mês
de novembro. O Happy Hour Musical, com shows às quartasfeiras, sextas-feiras e sábados, volta a ser destaque a partir
do dia 05 desse mês.
O projeto, que foi interrompido no ano passado por
cumprimento de todos os protocolos sanitários, tem como

objetivo proporcionar aos clientes momentos únicos com
boa música, atrações diversificadas e em ritmos clássicos,
como blues, jazz, bossa nova, Pop Rock e Música Popular
Brasileira (MPB). A agenda dos shows ao vivo terá duração
aproximada de duas horas cada com cantores e instrumentais
(teclado, sax, flauta, guitarra acústica e violão).
É claro que o bom gosto musical deve prevalecer. Portanto,
as atrações foram selecionadas com muito critério e os
músicos escolhidos possuem amplo repertório que vai
agregar ainda mais descontração ao ambiente durante o
momento de refeição ou relaxamento, em uma experiência
diferenciada e completa.
O palco para as apresentações está montado na
Praça de Eventos, com toda estrutura de som e
iluminação para os shows. Acompanhe a agenda
nas mídias sociais do Brascan Open Mall e
aproveite cada apresentação:
• Quartas-feiras – Das 12h30 às 14h30
• Sextas-feiras – Das 18h30 às 20h30
• Sábados – Das 18h30 às 20h30

E D I TO R I A L

A retomada das atividades está colocando tudo de volta aos
trilhos, o que vai permitir que uma das épocas mais bonitas
e favoritas do ano possa ser apreciada em toda sua grandeza.
No Brascan Open Mall, o clima de Natal começa a se fazer
presente já nesse mês de novembro com a inauguração da
decoração que terá muitas luzes e cores típicas da festa. E
as surpresas não param por aí. O tradicional Happy Hour
do Brascan será retomado nesse mês, trazendo a alegria
tão característica do espaço e música selecionada para
garantir descontração e momento únicos aos visitantes do
empreendimento.
Para quem gosta de promoções, não podemos nos esquecer
que a Black Friday está chegando e haverá um verdadeiro
festival de ofertas aguardando os clientes do Mall, como
manda a tradição da ação. E por falar em eventos com origem
nos Estados Unidos, também trazemos algumas curiosidades
sobre o Dia de Ação de Graças, festa típica para que todos
possam lembrar os motivos pelos quais devem ser gratos.
Finalizo com um lembrete a todos os homens para que
cuidem de sua saúde com consultas e exames periódicos para
prevenção do câncer de próstata, que é reforçado durante o
mês com a campanha do Novembro Azul.
Aproveitem a proximidade com as
festas de fim de ano e boa leitura!
Cláudio César Costa
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A ALEGRIA DO NATAL ESTÁ DE
VOLTA AO BRASCAN OPEN MALL
A magia do Natal está chegando para deixar tudo mais bonito,
iluminado e cheio de expectativas de momentos felizes, em
uma das datas mais esperadas do ano. No Brascan Open Mall
não poderia ser diferente, com muitas luzes e cenários
encantadores que a decoração especial trará para que todos
possam apreciar esta data cheia de significados. E nada mais
característico no Natal que representar a alegria e manter a
experiência única e inesquecível que os símbolos e cores
natalinas.
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Esse momento tão especial chega ao empreendimento a
partir do dia 16 desse mês, com destaque para o cenário
principal de 40 metros quadrados que será instalado na
Praça Central, com elementos de decoração que remetem ao
clima do Polo Norte, terra natal do Papai Noel. Assim, um
Boneco de Neve de pelúcia inflável e enfeitado será o
representante desse momento, como uma linda Árvore de
Natal em LED com 5 metros de altura e ponteira estrelada,
rodeada de caixas enfeitadas, além de uma casa de inverno
e uma rena, ajudante oficial no Papai Noel na distribuição de
presentes em todo o mundo. Todos os destaques contam
com as luzes e cores do Natal para encantar a todos na festa
mais bonita do ano.
Mas não é somente a Praça Central que ganhará decoração.
A escada de acesso ao mall e os corredores ganharão
sofisticadas guirlandas e festões verdes decorados com laços
vermelhos e bolas natalinas coloridas. Para completar, as
fachadas e o pergolado receberão luzes de LED que iluminarão
e enfeitarão toda a estrutura do empreendimento. Um
verdadeiro presente de Natal a todos.
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D I A D E A Ç ÃO
D E G R A Ç A S

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS LEVA A
UMA REFLEXÃO SOBRE GRATIDÃO
Nos últimos anos os brasileiros passaram a demonstrar
gratidão, especialmente quando se trata de agradecer pela
saúde, pela família, pelos amigos e pelo alimento na mesa,
além de conquistas pessoais e profissionais. A tradição de
agradecer é o motivo principal da comemoração do Dia de
Ação de Graças – ou Thanksgiving Day – comemorado nos
Estados Unidos na 4ª quinta-feira do mês de novembro.
Nesse ano, a comemoração será no dia 25 de novembro.
Apesar de ser um dos feriados mais importantes para os
estadunidenses, a tradição de agradecer se espalha por
outros países e já é lembrado no Brasil. Afinal, ser grato é
importante em qualquer parte do mundo, não é mesmo? Na
verdade, no Reino Unido e em toda Europa a festa já era
realizada após uma colheita bem-sucedida, como forma de
agradecimento e reconhecimento pelas bênçãos alcançadas.
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O jantar de ação de graças era a manifestação de gratidão.
Nos Estados Unidos a primeira celebração data de 1621 com
uma festa de três dias realizada pelos peregrinos que
chegaram ao país com os ameríndios que trabalharam na
colheita.
O tradicional jantar de celebração da gratidão que ganhou
adeptos no Brasil geralmente conta com um grande peru
assado recheado com uma farofa de carne, cebola, aipo,
farinha de rosca, ervas, ovos e outros ingredientes à gosto
dos cozinheiros. O jantar tradicional de Thanksgiving
normalmente é regado a vinho e a sobremesa é uma torta de
abóbora, de maça ou de nozes. Ainda à mesa, geralmente
antes de cortar o peru, todos os presentes dão graças às
suas principais bênçãos. E cada um pode dizer em voz alta
pelo que é grato no ano que se passou.
Se a ideia de reunir a família ou fazer um jantar com peru e
outros pratos tradicionais ficar somente no papel, basta dar
graças “giving thanks” ou ser grato “being thankful” nesta
data, reconhecendo as coisas boas que aconteceram nos
últimos 12 meses e agradecer por elas.
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N O V E M B RO

A Z U L

A SAÚDE MASCULINA ESTÁ NO CENTRO DAS
DISCUSSÕES DO NOVEMBRO AZUL, QUE CONTA
COM APOIO DO BRASCAN OPEN MALL
No universo masculino as consultas médicas – especialmente
ao proctologista – é um compromisso que sempre pode ser
adiado para a próxima semana. Ou para o próximo mês.
Quem sabe para o ano que vem. Entretanto, essa é uma
agenda que precisa ser levada à sério e negligenciar pode
custar a vida. São esses cuidados que ganham destaque no
mês de novembro com a campanha de combate ao câncer
de próstata e incentivo aos exames regulares para o
diagnóstico precoce da doença. O Brascan Open Mall apoia a
campanha e as informações sobre o câncer de próstata terão
destaque em suas redes sociais durante o mês de novembro,
além de dicas sobre a prevenção de doenças que acometem
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a população masculina e suas formas de detectá-las
antecipadamente para contribuir com o fim do estigma dos
exames que ajudam nas rotinas de check-up médico.
A campanha do Novembro Azul, que atualmente é realizada
no mundo todo, teve início em 1999 na Austrália, com o
objetivo de incentivar os homens a frequentarem os
consultórios médicos sem receio, fazendo assim os exames
que evitam que a doença seja descoberta em estágio
avançado, o que dificulta a cura. Portanto, não há pretexto
para adiar a consulta.
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B L A C K
F R I D AY

MERCADO ESTÁ OTIMISTA COM AS
VENDAS NA BLACK FRIDAY
A Black Friday está chegando e com ela uma infinidade de
vantagens para os consumidores mais atentos, que poderão
aproveitar cada promoção do varejo.
Realizada no Brasil desde 2010, a campanha da Black Friday,
que é um evento de vendas tradicional americano, ganhou
força e reconhecimento por aqui e ninguém quer perder as
promoções. A ação acontece na quarta sexta-feira de
novembro, que nesse ano será no dia 26. As ofertas geralmente
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têm validade de 24 horas, tanto em lojas físicas como nas
online, e tem como objetivo aquecer o início da temporada
de compras de Natal.
Segundo dados da consultoria Ebit Nielsen, no ano passado,
houve um aumento de 41% no faturamento de vendas do
varejo. E neste ano o mercado segue aquecido, especialmente
no varejo online que no primeiro semestre alcançou um
faturamento de R$ 53,4 bilhões. Todos querem uma fatia
desse mercado não é mesmo?
Em 2020 a pesquisa da BigDataCorp mostrou que o desconto
médio que o varejo ofereceu na Black Friday foi de 51,36%.
Em 2019 chegou a 42,59%. Para esse ano, a intenção de
compras é 29% maior que no ano passado. É por isso que no
Brascan Open Mall os clientes terão muitas oportunidades
de descontos em praticamente todas as lojas do
empreendimento. As ofertas ainda estão sendo preparadas
para que todos possam aproveitar e ter a chance de adquirir
aquele produto que tanto deseja, apreciar os melhores
pratos ou ainda se divertir no empreendimento. Fique de
olho nas nossas mídias sociais!
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DESTAQUES CINEMA KINOPLEX

Administração Geral:

A FAMÍLIA
ADDAMS 2

ETERNOS

DUNA

RON BUGADO

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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