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O Festival Paranaense de Taiko acontece desde 2004 e já se consagrou como um 
importante evento do Paraná, que difunde uma rica expressão da cultura japonesa 
em todo o estado. Cada edição do festival fica sob a responsabilidade e organização 
de um dos grupos, alternando as cidades que recebem o evento. 

Em 2019 o XVI Festival Paranaense de Taiko acontecerá no município de Ponta 
Grossa, que conta com um numeroso grupo de descendentes de japoneses. A 
coordenação geral do evento será do Grupo de Taiko Fuurinkazan. No município de 
Ponta Grossa cerca de 330 famílias se esforçam para preservar as tradições 
nipônicas e repassá-la aos seus descendentes.

A proposta vem ao encontro da intensa interatividade entre o Brasil e o Japão. A 
maioria das associações nipo-brasileiras do Estado mantém grupos de taiko, por 
reconhecê-los como um símbolo expressivo da identidade japonesa. 

A batida dos tambores conserva ainda hoje o mesmo espírito do passado: a unidade 
do grupo. O ritmo forte resgata a cultura dos samurais e reúne diferentes gerações 
na cadência de uma mesma batida. Por isso, o projeto tem como objetivo valorizar 
aspectos comuns de dois povos oriundos de regiões tão longínquas.

Os grupos de taiko são formados, em sua maioria, por descendentes de japoneses 
que desejam manter viva sua cultura. Atualmente são mais de 100 grupos de taiko
em atividade no Brasil, sendo 17 no Paraná.

O XVI Festival Paranaense de Taiko acontecerá no Parque Ambiental Governador 
Manoel Ribas, com atividades nos dias 12 e 13 de outubro de 2019 e entrada 
aberta para toda a população, reunindo mais de 300 tocadores.
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■ LEI ROUANET

Para conseguir viabilidade financeira o XVI Festival Paranaense de Taiko foi inscrito 
no Ministério da Cultura e aprovado pela Lei Rouanet (Lei nº 8.313 do dia 23 de 
dezembro de 1991).

A aprovação e enquadramento  no artigo 18 dessa lei permite que empresas 
tributadas pelo lucro real destinem até 4% do Imposto de Renda devido para a 
conta bancária do projeto, aberta pelo Ministério da Cultura, com 100% de 
incentivo fiscal.

Pessoas físicas podem direcionar 6% do Imposto de Renda devido através de depósito 
bancário na conta do projeto, também com 100% de incentivo fiscal, desde que 
façam a declaração completa do Imposto de Renda. Não há valor mínimo para 
depósito.

Desse modo, a empresa pode utilizar parte do Imposto de Renda devido para ajudar 
o projeto,  promovendo um grande intercâmbio entre a cultura brasileira e japonesa.

Valor do projeto - R$ 79.977,75

Dados bancários:

MINC PRONAC 184061

Fernando Shigueo Horie

Banco do Brasil

Agência 3328-6

Conta 56518-0




