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Em sua 12.ª edição, Tenri Matsuri traz 
cultura e culinária orientais a Bauru
Com entrada totalmente gratuita, evento está marcado para hoje, das 19h às 22h, na sede da Tenrikyo Dendotyo, na Vila Independência

Elton Massanori Kimura e Shozo Nakamine contam que o evento será gratuito e aberto ao público

Douglas Reis

Cultura e culinária ja-
ponesas estarão reu-
nidas em um só lugar 

durante a 12.ª edição do 
Tenri Matsuri. Promovi-
do pela Igreja Tenrikyo 
Dendotyo, o evento ocorre 
hoje, das 19h às 22h, na 
sede da instituição, que fica 
na Vila Independência, em 
Bauru. Gratuita, a iniciati-
va é aberta ao público.

Condutor da igreja, 
Shozo Nakamine explica 
que o objetivo da festa é ce-
lebrar o mês de nascimento 
da fundadora da Tenrikyo, 
Miki Nakayama. Portanto, 
a instituição não visa lucro 
e os preços dos pratos típi-

cos, como yakisoba, sushi, 
takoyaki e tempurá, deve-
rão variar entre R$ 5,00 e 
R$ 15,00.

Segundo Shozo, a culiná-
ria japonesa também abrirá 
espaço para a brasileira, afi-
nal, o festival oferecerá es-
petinho, pastel, fritas, man-
juba frita com palmito, bem 
como sucos e outras bebidas. 
“Ao todo, 33 barracas esta-
rão disponíveis ao público”, 
complementa.

Já de acordo com o vi-
ce-presidente da Associação 
dos Moços da Igreja Ten-
rikyo Dendotyo, Elton Mas-
sanori Kimura, o evento não 
se limitará à gastronomia. 
Na ocasião, haverá apresen-
tação do Taiko Muguenkyo, 
vinculado ao Clube Cultural 
Nipo-Brasileiro de Bauru.

Além disso, um grupo 
de shamisen - uma espécie 
de violão folclórico, estilo 
Okinawa - garantirá a diver-
são do público. “Teremos, 
ainda, shows de bandas li-
gadas à cultura japonesa 
e de outras destinadas aos 
jovens. Inclusive, estamos 
preparando uma surpresa 
neste sentido”, adianta El-
ton Kimura, que não revela, 
por nada, o segredo.

ORGANIZAÇÃO
Este é o terceiro ano em 

que o evento acontece na 
rua, bem em frente à igreja. 
Antes, era realizado dentro 
das instalações da Tenrikyo 
Dendotyo. Desta vez, duas 
vias serão interditadas e, 
inclusive, haverá um ca-
minhão-palco, cedido pela 
Prefeitura de Bauru.

A expectativa é de que 
4 mil pessoas participem 
do evento, que, neste ano, 
conta com o patrocínio de 
duas empresas.

Outra boa atratividade é 
que os participantes poderão 
adquirir um número de rifa 
por apenas R$ 2,00 e concor-
rer a três prêmios: uma TV 
de 32 polegadas (1.º lugar), 
um micro-ondas (2.º lugar) e 
uma máquina de café Dolce 
Gusto (3.º lugar).

SERVIÇO
Com entrada gratuita, a 

12.ª edição do Tenri Mat-
suri está marcada para este 
sábado, dia 13 de abril, das 
19h às 22h, na rua Militino 
Martins, 5-63, na Vila Inde-
pendência, em Bauru. Ou-
tras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (14) 
99794-5084.

CINTHIA MILANEZ

Anualmente, a Igreja Tenrikyo 
Dendotyo promove o Tenri Matsuri 

e, dentro do festival, existe uma barraca 
destinada ao aconselhamento espiritual. 
“Lá, ouvimos toda e qualquer pessoa que 
passe por alguma dificuldade e fazemos 

orações”, acrescenta Shozo.
Falando nisso, o público também poderá 
prestigiar a missa em homenagem à fun-
dadora da igreja. A celebração ocorrerá 
neste domingo, dia 14 de abril, a partir 
das 9h, na sede da instituição.

‘Remédio para a alma’
4 mil

Esta é a expectativa 
de público para o 

evento desta noite, que 
reunirá pratos típicos 

e apresentações 
culturais

Almoço em prol da 
Apae ocorre amanhã

O Almoço Ação Frater-
nal, promovido pela 
Rede de Supermerca-

dos Confiança em parceria 
com a Apae Bauru, será rea-
lizado amanhã, a partir das 
13h. “O evento é aberto a 
todos que desejam almoçar 
com familiares e amigos, 
desfrutar de uma tarde agra-
dável e colaborar social-
mente com a Apae”, destaca 
a organização.

A campanha Ação Fra-
ternal do Supermercado 
Confiança tem o intuito de 
contribuir com as entidades 
assistenciais, envolvendo di-
retamente a comunidade em 
prol das instituições. 

Convite da Ação 
Fraternal promovida 
pela Rede Confiança 
custa R$ 25,00

O Confiança fornece in-
sumos e todo material de 
divulgação para que a Apae 
Bauru, assim como outras 
entidades, promova eventos 
gastronômicos para arreca-
dação de recurso financeiro 
a ser utilizado para a melho-
ria da qualidade dos serviços 
prestados pelas instituições.  

CARDÁPIO
O almoço da Apae será 

no refeitório da entidade, 
que fica na av. José Henri-
que Ferraz, 20-20, Parque 
Granja Cecília. O cardápio é 
composto por maminha, ar-
roz branco, penne ao molho 
branco, salada de legumes e 
salada de folhas.

O convite custa R$ 
25,00 e pode ser na hora do 
evento. Contato para mais 
informações e compra de 
convites: (14) 3104-2831 
ou (14) 99709-1033.

Bazar Beneficente é 
neste fim de semana 

Neste final de semana, 
será realizado um Ba-
zar Solidário no Jardim 

Terra Branca, em Bauru. O 
evento é organizado pela Ação 
Solidária Adventista (ASA), 
que atende famílias necessita-
das na cidade. e acontecerá em 
dois horários: hoje, das 19h às 
21h, e amanhã, das 9h às 11h. 
A renda arrecadada será rever-
tida para às famílias assistidas. 
“O bazar contará com diversos 
produtos, como roupas e cal-
çados infantis e adultos, novos 
e usados, além de utensílios 
domésticos, lingeries e moda 
fitness dos mais variados pre-
ços”, destaca a organização. 

A ASA Green Ville é uma 

Evento hoje e amanhã 
visa arrecadar verbas 
para projetos da Ação 
Solidária Adventista

organização da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia do Jardim 
Terra Branca que atende prin-
cipalmente as famílias necessi-
tadas da região, que contempla 
os bairros Vila independência, 
Ouro Verde, Nipônica, Vila 
Serrão e Terra Branca. Atual-
mente, são 100 famílias assisti-
das regularmente, mas existem 
algumas assistências avulsas. 

“O bazar é realizado para 
arrecadar verba para ajudar 
sempre mais pessoas, pois, 
nessa época de crise, são mui-
tas as necessidades e cada uma 
delas é analisada. A ASA tam-
bém está constantemente acei-
tando doações”, conclui.

SERVIÇO
O Bazar Solidário será 

realizado hoje, das 19h às 
21h, e amanhã, das 9h às 
11h. O evento ocorre na rua 
José Henrique Ferraz 3-15, 
Jardim Terra Branca.

A USC realiza nos dias 15 e 16 de 
abril a encenação da sua tradicional Via Sacra. 
Neste ano, as apresentações serão na escadaria 
da entrada principal no Bloco A, às 20h30, e são 
abertas a toda comunidade. “Ágape” é o tema da 
edição de 2019, uma palavra de origem grega que 
significa o amor desinteressado, puro e genuíno. 
A produção é do curso de Artes e estudantes de 
outros cursos também compõem o grupo formado 
por 22 pessoas. As apresentações são gratuitas. 
Informações pelo (14) 2107-7030. A USC fica na 
rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil, Bauru.

Divulgação

VIA SACRA -


