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ENTÃO É NATAL NO BRASCAN OPEN MALL
O Natal é uma época muito especial para todos
e, para entrar no clima e celebrar a festa, o Brascan Open Mall está ainda mais convidativo com
a decoração “Laços de Natal”. Cada elemento
do cenário traz ainda mais beleza e brilho para
o empreendimento, encantando a todos com
cores e luzes que representam o espírito natalino tão expressivo de comemorações. É hora
de unir ainda mais as pessoas e famílias nesse
momento em que as restrições sociais foram
reduzidas e o desejo de estar com os outros e
festejar é mais latente.

Para uma experiência de Natal completa, o
Brascan apresenta os shows musicais natalinos, completando os detalhes dos Laços de
Natal e transformando seu fim de ano em um
programa imperdível. A agenda de apresentações terá início já no dia 4 e seguirá durante
o mês de dezembro. Acompanhe sempre pelas
redes sociais do Brascan Open Mall.
Os eventos acontecerão no palco montado na
Praça de Eventos em horários variados.
A primeira apresentação será do Coral da Metrópole – Natal in Jazz, no dia 4, às 18h. Já no
dia 05, às 14h será a vez do Coral Kids Colibri.
No dia 10 será a vez do Grupo Vocal da Pessoa,
às 13h.
É claro que a programação dos corais foi pensada para encantar a todos, em um ambiente
seguro, com todo o conforto para que as pessoas possam entrar nesse clima de celebração, já
que o Natal renova as esperanças e, esse ano,
essa sensação está ainda mais forte onde os
encontros não precisam mais ser adiados.
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E D I TO R I A L

O NATAL ESTÁ CHEGANDO E O BRASCAN OPEN MALL
TRAZ DE VOLTA AS APRESENTAÇÕES DOS CORAIS PARA
ENCANTAR O SEU FIM DE ANO. CONFIRA AS NOVIDADES

O toque dos sinos e as vozes angelicais fazem parte de
todo o ritual natalino, que junto à decoração e a tradição dos presentes, completa a alegria desta época do
ano. Sendo assim, as apresentações de corais no Brascan Open Mall vão garantir a continuidade dessas tradições, permitindo que esta época cheia de significados
fique ainda mais bela. Os corais irão completar o brilho
já destacado com a decoração instalada. Não podemos
nos esquecer das comemorações do Réveillon que neste
ano também serão especiais e com novos significados,
afinal estamos vencendo uma pandemia e, somente isso,
já é motivo suficiente para celebrarmos, não é mesmo?
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Além disso, a estação com clima mais quente está chegando: o verão. Com ela, as férias e muitos encontros
entre amigos, viagens, festas e a alegria vão dominar os
próximos meses. Lembraremos todos que, ao mesmo
tempo, é preciso adotar cuidados para manter a saúde e
não permitir que o calor e o sol em excesso prejudiquem
os bons momentos do verão. Ainda, vamos tratar das
expectativas para os eventos de 2022 que nos permitem
perceber a normalidade em todos os setores.
Para finalizar, falamos de comemorações importantes de
dezembro, como o Dia do Trabalho Voluntário, tão essencial para a sociedade.
Feliz Natal a todos e um Ano Novo
repleto de boas notícias!
Cláudio César Costa
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D I A I N T E R N AC I O N A L
D O V O LU N TÁ R I O

UM MOMENTO PARA
CELEBRAR A CONEXÃO
COM AS PESSOAS QUE
MAIS PRECISAM

O voluntariado é um fenômeno global que ultrapassa
fronteiras, religiões e divisões culturais. Para celebrar
esse fenômeno foi criado o Dia Internacional do Voluntariado, celebrado em 5 de dezembro, data que lembra
a importância das pessoas que decidiram doar um pouco de tempo ou conhecimento para ajudar outros seres
humanos.
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A data tem o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas, que são convidadas a colaborar
com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir
de inúmeras ações.
O Dia do Voluntário foi instituído pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em 1985, para dar visibilidade às
pessoas que têm espírito cívico e interesse por ajudar a
construir uma sociedade melhor, sem receber qualquer
tipo de remuneração por isso.
Tendo como meta os Objetivos do Milênio, definidos
pela ONU em 2000, os voluntários atuam de modo a diminuir a extrema pobreza e a fome, garantir o ensino
básico para todos, promover a igualdade entre os sexos,
reduzir a mortalidade infantil, garantir a sustentabilidade ambiental, entre vários outros objetivos.
Ou seja, basta encontrar uma entidade ou programa comunitário para se engajar e perceber o valor intrínseco
do trabalho voluntário. Somente a ONU conta com mais
de 6,3 mil voluntários presenciais e 11 mil online que
ajudam milhões de pessoas a alcançar a sustentabilidade e a paz.
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A N O

N O V O

FESTA DE RÉVEILLON VOLTA A SER
REALIZADA EM SÃO PAULO

A festa de Ano Novo na capital paulista sempre foi
uma das mais famosas do mundo e chegou a reunir
mais de 2 milhões de pessoas em alguns anos, antes da pandemia de Covid-19, quando a prefeitura –
responsável pela organização do evento – optou por
cancelar a festa para garantir as condições sanitárias de isolamento social da população. O Réveillon
é esperado o ano todo pela multidão que não dispensa as apresentações de cantores famosos que
embalam o público durante toda a madrugada do
primeiro dia do ano.
Para esse ano, apesar de os shows e eventos já estarem liberados na cidade, as atrações ainda não foram totalmente confirmadas, o que deve acontecer
nos próximos dias. Mas a comemoração está sendo
anunciada para o Palco da Virada (montado no meio
da Avenida), além da grandiosa queima de fogos.
A confirmação da festa ainda depende do cenário
epidemiológico e assistencial do coronavírus na cidade. A expectativa em relação às festas é grande e
os hotéis estão com pacotes especiais para o final
do ano.
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Como surgiu a festa da Paulista
O réveillon na Paulista é realizado desde 1996 quando foram instaladas as fundações do primeiro palco
– e depois muitos outros – para a festa de Ano Novo.
Essa primeira edição reuniu 200 mil pessoas, o que
foi considerado um grande sucesso. Desde então, a
folia não parou de ganhar força e virou tradição.
Na virada de 1999 para 2000, mesmo sob forte chuva,
a virada foi transmitida ao vivo pela televisão. Durante todos esses anos a festa somente não foi realizada
em duas ocasiões. Em 2011, após o atentado de 11
de setembro, quando os organizadores julgaram que
o momento não era para celebração e em 2020, por
causa da pandemia de coronavírus.
Outros eventos tradicionais na cidade
Outro evento que marca a virada do ano na capital
paulista é a Corrida de São Silvestre, que também não
foi realizada no ano passado. Agora, para a 96ª edição
da corrida, todos os protocolos sanitários devem ser
seguidos e será exigida a comprovação de vacinação
completa conta a Covid-19. A Corrida de São Silvestre
é realizada no dia 31 de dezembro e para essa edição
as inscrições já estão encerradas.
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A N O

N O V O

EXPECTATIVA PARA 2022 É DE
VOLTA TOTAL DA NORMALIDADE

Com o avanço da vacinação no Brasil, especialmente em
São Paulo, a expectativa é de que 2022 os grandes eventos voltem a ocorrer, como o festival Lollapalooza, que
ocorrerá em março. Esse evento que ocorria desde 2012
entre os meses de março e abril na capital, foi adiado
duas vezes, mas em sua nona edição, a expectativa é
que a nova data seja mantida para os dias 25, 26 e 27 de
março de 2022.
O Rock in Rio é outro evento já com data para acontecer
entre os dias 2 e 11 de setembro no Rio de Janeiro, com
uma pausa de três dias entre o primeiro e o segundo final
de semana, como já era de costume. Entre as atrações já
confirmadas estão nomes como: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Alok, Post Malone, Justin
Bieber, Demi Lovato, IZA, Joss Stone, Corinne Bailey Era,
Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, entre outros.
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Na área esportiva, não podemos nos esquecer da Copa
do Mundo de Futebol, que será realizada no Qatar. Esta
será a 22ª edição do campeonato da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e terá sete cidades-sede, disputado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.
Será a primeira vez que os jogos ocorrerão em um país
do Oriente Médio e a última vez que terá o formato de 32
equipes, já que a competição passará a ter 48 equipes a
partir de 2026.
E não podemos nos esquecer que em 2022
teremos que cumprir um dever cívico ao
votar nas Eleições. O primeiro turno está
marcado para o dia 2 de outubro de 2022
e caso seja necessário, um segundo turno
é previsto para o fim do mês, no dia 30.
Nas eleições de 2022 serão definidos os
nomes do próximo presidente do País e o
governador das 13 unidades federativas.
Ainda serão eleitos os integrantes das
Assembleias Legislativas, assim como do
Congresso Nacional, incluindo: um terço
dos 81 membros do Senado e todos os 513
membros da Câmara de Deputados.
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N O V I DA D E S PA R A
A N O VA E STAÇ ÃO

O VERÃO ESTÁ AÍ PARA A
ALEGRIA DE QUEM GOSTA DAS
TEMPERATURAS MAIS ALTAS
A estação mais quente do ano – o Verão – começa
no dia 21 de dezembro, e termina no dia 21 de março,
prometendo muito calor e chuvas com a influência
do fenômeno La Niña, presente no Hemisfério Sul.
Mas para quem gosta das temperaturas mais altas,
a estação é um verdadeiro convite aos passeios não
é mesmo? Até mesmo à noite, já que outra característica do Verão é justamente as noites mais longas.
Entretanto, ao mesmo tempo que a estação favorece
as práticas ao ar livre, a liberdade ao uso de roupas
mais leves e a exposição ao sol, é preciso também
adotar algumas medidas essenciais para manter o
corpo hidratado e saudável. Uma das dicas mais
valiosas nesse sentido é escolher uma alimentação
fresca e o mais saudável possível, o que é muito recomendado para os dias quentes, que caem muito
bem em qualquer refeição.
Não é difícil saber quais alimentos se encaixam na
categoria de “ideal” para o Verão, lembrando que
no calor o corpo precisa de menos quantidade de
energia para manter o bom funcionamento. Sendo
assim, nada melhor do que pegar os cardápios e
fazer a melhor escolha. Separamos algumas opções
para facilitar. Acompanhe e curta seu Verão:
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• Salada Moderna – restaurante saudável, moderno
e inovador, que proporciona aos clientes pratos
exclusivos e saborosos com mix de saladas e grelhados. Os pratos podem ser montados de acordo
com o desejo de cada cliente, contendo uma carne
grelada, um molho e mais três acompanhamentos.

• Spoleto – restaurante brasileiro de fast casual inspirado na culinária italiana, principalmente nas
saladas, carnes, risotos e sobremesas, além das
massas, que são fabricadas pela própria empresa.

• Poke Shack – culinária havaiana com diversidade
muito saudável e fresca na montagem do pote,
frutas e grelhados marinhos.

• Rizzo – restaurante de cozinha moderna de qualidade com todos os
pratos elaborados com extremo
cuidado. O lugar certo para quem
quer comer bem, com qualidade de
um restaurante gourmet.
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HOMEM-ARANHA: SEM
VOLTA PARA CASA

DESTAQUES
CINEMA
KINOPLEX

AMOR, SUBLIME
AMOR

Administração Geral:

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

TURMA DA MÔNICA
LIÇÕES

Pessoas com deficiência precisam de uma vaga um
pouco maior para que possam ter acessibilidade.
Lembre-se disso quando estacionar.
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