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Como os imigrantes de todos os países, os japoneses deixaram sua
terra natal em busca de uma vida melhor para suas famílias. E a história com o Brasil começou em 1908, quando os primeiros japoneses
chegaram ao país. Atualmente a cidade de São Paulo abriga a maior
colônia japonesa do mundo fora do Japão, especialmente no bairro da
Liberdade. Estima-se que cerca de 1,8 milhão de cidadãos de origem
japonesa vivem no Brasil, sendo que aproximadamente 1 milhão moram
no Estado de São Paulo.
Para reunir a comunidade e festejar a união, a Federação das Associações das Províncias do Japão no Brasil (KENREN), realiza anualmente
o Festival do Japão. Nesse ano o tema é “Cultura sem Fronteiras”, sim-

bolizando a internet e o mundo conectado, sem fronteiras, que une as
pessoas em prol da cultura.
O festival é realizado há 22 anos com o objetivo de preservar e divulgar
a cultura japonesa e manter as tradições para as novas gerações, representando as 47 províncias que compõem o país. A festa é considerada
o maior evento da cultura japonesa no mundo e conta com atrações
gastronômicas da culinária típica de cada região, oficinas, workshops e
demonstrações culturais, exposições, shows, áreas para crianças e para
pessoas da terceira idade e um concurso de Miss Nikkey Brasil.
O Festival do Japão esse ano será entre os dias 5 e 7 de julho no São
Paulo Expo.

TROCA DE AMOR, AFETO,
CONHECIMENTO E APRENDIZADO

ESTREIAS CINEMA KINOPLEX
O REI LEÃO
Sinopse: Simba é um jovem leão
cujo destino é se tornar o rei da
selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar
faz com que Mufasa, o atual rei,
morra ao tentar salvar o filhote.
Simba foge para um lugar distante, conquista amigos e volta para
ocupar seu lugar.
Direção: Jon Favreau
Gênero: Aventura, Família e Animação

HOMEM-ARANHA:
LONGE DE CASA
Sinopse: Peter Parker está em
uma viagem de duas semanas
pela Europa, ao lado de seus
amigos de colégio, quando é
surpreendido pela visita de Nick
Fury. Convocado para mais uma
missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões e também o
enigmático Mysterio.
Direção: Jon Watts
Gênero: Ação
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Pessoas com deficiência precisam de uma vaga um
pouco maior para que possam ter acessibilidade.
Lembre-se disso quando estacionar.
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A figura dos avós é associada a pessoas que cuidam com carinho dos netos, atendem a todos os seus desejos e até contrariam os pais quando o assunto é a educação das crianças.
Porém, a nova geração de vovôs e vovós vai muito além desse estereótipo. São pessoas que estão prontas para se movimentar, viajar e se divertir com os filhos de seus filhos. E
quem tem a sorte de ter um avô ou avó parceiro por perto,
sabe a delícia que é conviver com pessoas tão experientes e
com energia de sobra para ensinar, além de terem um baú de
histórias para contar e uma disposição incrível para troca de
afeto e conhecimento.
Por isso, o dia 26 de julho é muito importante. É o dia de celebrar e brincar com eles, já que a presença dos avós, com sua
experiência, sensatez e sabedoria, é que faz a diferença na
educação das novas gerações.
A data foi criada em Portugal e Brasil graças à campanha de
uma avó portuguesa, conhecida como Dona Aninhas, que é
como todos conheciam Ana Elisa do Couto (1926-2007), da cidade de Penafiel, região do Porto. Avó de quatro netas e dois
netos, Dona Aninhas achava que ninguém dava o valor me-

recido aos avôs e avós e decidiu se tornar uma missionária
da causa, nos anos de 1980. Ela esteve no Brasil e em outros
países, como França, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Suíça e Canadá, sempre defendendo que se comemorasse o Dia
dos Avós.
No Brasil e em Portugal a data é celebrada no dia 26 de julho.
Já na Itália a “Festa Dei Nonni” é comemorada no dia 2 de
outubro. Nos Estados Unidos o segundo domingo de setembro é de homenagens aos avós. Na França há um dia especial
para as vovós, que é comemorado no primeiro domingo de
março e, um somente para os vovôs, no primeiro domingo de
outubro.
PRESENTES
O hábito de presentear os avós em seu dia especial também
está se desenvolvendo e muitos netos querem agradar essas
pessoas tão especiais com um mimo. Mas os avós dizem que
o que querem mesmo são muitos abraços, beijos sinceros e
espontâneos, independentemente da idade dos netos.

D I A D O A M I G O
& DA A M I Z A D E

E D I TO R I A L

BCP News faz uma homenagem aos avós e aos amigos.
O mês de julho é repleto de homenagens para pessoas amadas, como os avós e os amigos. E é claro que não poderíamos deixar essas datas
passarem em branco, uma vez que o mundo é muito mais interessante para quem celebra a importância do amor fraterno e as amizades verdadeiras. Também não podemos nos esquecer da redonda mais amada do mundo e prestar a devida reverência à pizza, essa delícia que todos
apreciam. A música também é lembrada com uma homenagem ao Dia Mundial do Rock, um ritmo que conquista públicos de todas as idades.
E para completar, uma matéria sobre a comunidade japonesa de São Paulo, que concentra a maior população do país do Sol Nascente fora do
Japão. Em julho é realizado o famoso Festival do Japão na cidade
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Boa leitura!
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DIA 20 DE JULHO É VOLTADO PARA CELEBRAR OS AMIGOS
Os amigos são tão importantes na vida de todo mundo que até
ganharam um dia especial para “chamar de seu”. O Dia do Amigo
e Internacional da Amizade é comemorado no dia 20 de julho
em vários países, como Brasil, Argentina, Uruguai e Moçambique,
com o objetivo de celebrar um sentimento de fraternidade mútua partilhado entre as pessoas.
A data foi escolhida como uma celebração do aniversário da
chegada do homem à lua e é tão especial que não há problemas
em ser comemorada em vários dias no ano. Tanto que em 2011
a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos
os países membros a celebrarem o Dia Internacional da Amizade em 30 de julho, uma vez que nesta data houve a iniciativa
para o estabelecimento da comemoração da Cruzada Mundial
da Amizade, uma campanha em favor da valorização e realce da
amizade entre os seres humanos, de forma a fomentar a cultura
da paz. Esta campanha teve início no Paraguai em 1958 com o

D I A

DIA DO ROCK CELEBRA A SOLIDARIEDADE
DOS MÚSICOS CONTRA A FOME
A relação entre os solos de guitarra e as letras de protesto que
são referências do rock e o combate à fome é muito mais próxima do que se imagina. E não é pra menos. O dia 13 de julho é
reconhecido no Brasil e em grande parte do mundo como o Dia
Mundial do Rock. Mas a data também celebra anualmente a homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu em 1985 com
o objetivo de arrecadar fundos contra a fome na Etiópia (África).
A celebração é uma referência a um desejo expressado pelo músico Phil Collins, participante do evento, que disse que gostaria
que aquele fosse considerado o “Dia Mundial do Rock”, e contou
com apoio de grandes artistas e bandas do gênero, como Queen,
U2, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul
McCartney e David Bowie, entre outros.
HISTÓRIA
No dia 13 de julho de 1985, Bob Geldof organizou o Live Aid, um
show simultâneo em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos
Estados Unidos. O objetivo era sensibilizar o mundo e contribuir
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para acabar com a fome na África. O evento chamou a atenção
por contar com a presença de muitas bandas e artistas famosos
que se engajaram na causa. Os shows foram transmitidos ao vivo
para diversos países e alertaram para o problema da miséria que
assolava o continente africano.
Em 2005 o organizador repetiu o evento com o Live 8, uma nova
edição com estrutura maior e shows em um número maior de
países. Dessa vez o objetivo foi pressionar os líderes dos países
mais ricos do mundo – o G8 – para perdoar a dívida externa dos
países mais pobres e erradicar a miséria no mundo.
NO BRASIL
A data passou a ser comemorada no Brasil em meados dos anos
1990, quando duas rádios paulistanas dedicadas ao rock começaram a mencionar a data em sua programação. A celebração foi
aceita pelos ouvintes e, ao longo dos anos seguintes, passou a
ser popular em todo o país.
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A REDONDA MAIS AMADA DO MUNDO
Se tem uma unanimidade no Brasil, especialmente em São Paulo, é a preferência pela pizza. O que muda na hora de escolher a
redonda são os sabores, mas ela sempre está presente em uma
mesa, para comemorações ou apenas numa refeição despretensiosa. E nada melhor do que homenagear a pizza com um dia
especial dedicado a ela, em suas mais diversas apresentações.
Então, a dica é aproveitar e comemorar uma das invenções culinárias mais apreciadas: dia 10 de julho, o Dia da Pizza.
Pizza – também grafada piza em Portugal – é uma preparação
culinária que consiste em um disco de massa fermentada de farinha de trigo, coberto com molho de tomate e os ingredientes
variados que normalmente incluem algum tipo de queijo, carnes preparadas ou defumadas e ervas, especialmente orégano e
manjericão. Tudo isso assado em forno.
E para quem pensa logo na Itália quando se fala na origem da
pizza, a história mostra que a receita é muito mais antiga e que
tudo começou com os egípcios, babilônios e hebreus, que já
misturavam o trigo e o amido com a água para assar em fornos
rústicos há mais de cinco mil anos. Só que a massa era chamada
de “pão de Abraão” e era parecida com os pães árabes atuais.
Já os fenícios, 300 a.C, começaram a acrescentar coberturas de
carne e cebola ao pão, costume que foi levado aos turcos muçulmanos e chegou à Itália pelo porto de Nápoles, dando origem à
pizza que conhecemos hoje.
As ervas regionais e o azeite de oliva, comuns no cotidiano da
região, entraram na receita. Os italianos também acrescentaram
o tomate, que foi descoberto na América e levado à Europa pelos

médico Ramón Artemio Bracho.
A resolução da ONU se reconheceu a pertinência e a importância
da amizade como sentimento nobre e valioso na vida dos seres
humanos de todo o mundo. A iniciativa foi apresentada conjuntamente por 43 países.
NO BRASIL
Apesar de não ser instituído por lei, o Dia do Amigo no Brasil
é comemorado em 20 de julho, seguindo a campanha feita na
Argentina pelo médico Enrique Ernesto Febbraro, que com a
chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969, enviou cerca
de 4 mil cartas para diversos países e idiomas com o intuito de
instituir o Dia do Amigo. Ele considerava que a chegada à lua
foi “um feito que demonstra que se o homem se unir com seus
semelhantes, não há objetivos impossíveis”.

conquistadores espanhóis.
A curiosidade é que nessa época a pizza ainda não tinha a sua
forma característica, redonda, como é comum atualmente, mas
sim dobrada ao meio, feito um sanduíche. Em Nápoles, que é
considerado o berço da pizza, surgiu o termo picea, que indicava um disco de massa assada com os ingredientes por cima. A
fama da receita correu o mundo e fez surgir a primeira pizzaria
de que se tem notícia, a Port’Alba, ponto de encontro de artistas
famosos da época.
EM TERRAS BRASILEIRAS
A pizza chegou ao Brasil por meio dos imigrantes italianos. Até
os anos 1950 era muito mais comum ser encontrada em meio à
colônia italiana, tornando-se parte da cultura do país. Foi em
São Paulo que os imigrantes italianos começaram a comercializar a pizza.
Aos poucos foi-se disseminando pela cidade a receita, que foi
colocada nos cardápios das cantinas, e ganhando coberturas
mais diversificadas e criativas.
Hoje a cidade de São Paulo é conhecida como “a Capital Nacional da Pizza”.
A VERDADEIRA PIZZA NAPOLITANA
Em 1982 foi fundada, em Nápoles, na Itália, a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, com missão de promover a culinária e
a tradição da pizza local. Desde 2009, a pizza napolitana é protegida com o selo “Especialidade Tradicional Garantida”, que preserva as verdadeiras características da receita, feita com farinha,
fermento natural ou levedura de cerveja, água e sal. A pizza deve
ser, ainda, trabalhada somente com as mãos, e depois de descansar, a massa deve ser esticada também com as mãos e colocada em forno a lenha, a 485 °C. Na cobertura há uma variedade
de opções, sendo as tradicionais “Napolitana”, ou “Marinara”,
que leva tomate, azeite de oliva, orégano e alho e a “Margherita”,
com tomate, azeite de oliva, queijo muçarela e manjericão.
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A figura dos avós é associada a pessoas que cuidam com carinho dos netos, atendem a todos os seus desejos e até contrariam os pais quando o assunto é a educação das crianças.
Porém, a nova geração de vovôs e vovós vai muito além desse estereótipo. São pessoas que estão prontas para se movimentar, viajar e se divertir com os filhos de seus filhos. E
quem tem a sorte de ter um avô ou avó parceiro por perto,
sabe a delícia que é conviver com pessoas tão experientes e
com energia de sobra para ensinar, além de terem um baú de
histórias para contar e uma disposição incrível para troca de
afeto e conhecimento.
Por isso, o dia 26 de julho é muito importante. É o dia de celebrar e brincar com eles, já que a presença dos avós, com sua
experiência, sensatez e sabedoria, é que faz a diferença na
educação das novas gerações.
A data foi criada em Portugal e Brasil graças à campanha de
uma avó portuguesa, conhecida como Dona Aninhas, que é
como todos conheciam Ana Elisa do Couto (1926-2007), da cidade de Penafiel, região do Porto. Avó de quatro netas e dois
netos, Dona Aninhas achava que ninguém dava o valor me-

recido aos avôs e avós e decidiu se tornar uma missionária
da causa, nos anos de 1980. Ela esteve no Brasil e em outros
países, como França, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Suíça e Canadá, sempre defendendo que se comemorasse o Dia
dos Avós.
No Brasil e em Portugal a data é celebrada no dia 26 de julho.
Já na Itália a “Festa Dei Nonni” é comemorada no dia 2 de
outubro. Nos Estados Unidos o segundo domingo de setembro é de homenagens aos avós. Na França há um dia especial
para as vovós, que é comemorado no primeiro domingo de
março e, um somente para os vovôs, no primeiro domingo de
outubro.
PRESENTES
O hábito de presentear os avós em seu dia especial também
está se desenvolvendo e muitos netos querem agradar essas
pessoas tão especiais com um mimo. Mas os avós dizem que
o que querem mesmo são muitos abraços, beijos sinceros e
espontâneos, independentemente da idade dos netos.

