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Muitos japoneses que residem no Brasil ainda hoje se reúnem em associações e 
grupos com o intuito de preservar a cultura oriental e dar continuidade a algumas 
das principais tradições que se consolidaram ao longo da história.  

Um exemplo são os mais de 100 grupos de taiko existentes no Brasil, formados em 
sua maioria por descendentes de japoneses, que dão continuidade à essa arte 
milenar, que remonta à comunicação entre tribos primitivas. Os taikos também 
eram utilizados na guerra para elevar o espírito e estimular a coragem dos 
combatentes.

Só o Paraná tem 17 grupos de taiko ativos, que se reúnem periodicamente para 
troca de experiências, apresentações conjuntas e festivais, a fim de manter viva essa 
arte e fortalecer o vínculo entre os grupos.

O projeto Encontros Regionais de Taiko tem como proposta a realização dois 
encontros em 2019, nos municípios de Maringá e Cornélio Procópio, envolvendo 
pelo menos 10 grupos do Sul do Brasil e a realização de duas apresentações coletivas 
e levadas à população de forma gratuita. 

O projeto aprovado pela Lei Rouanet tem com proposta garantir uma ajuda de 
custo aos grupos que participarem, a divulgação dos encontros e medidas de 
acessibilidade de conteúdo, conforme estabelecido pelo Ministério da Cultura.



LEI ROUANET – COMO FUNCIONA

O projeto Encontros Regionais de Taiko já tem a aprovação do Ministério da Cultura 
através do PRONAC 185319.

Podem direcionar recursos de Imposto de Renda ao projeto pessoas jurídicas 
tributadas pelo lucro real ou pessoas físicas que pagam Imposto de Renda 

PESSOAS JURÍDICAS:

Podem direcionar até 4% do Imposto de Renda devido, tendo dedução total do valor.

PESSOAS FÍSICAS:

Podem direcionar até 6% do Imposto de Renda devido, desde que façam a declaração 
completa, tendo dedução total do valor.

Desse modo, é possível fortalecer o projeto,  promovendo um grande intercâmbio 
entre a cultura brasileira e japonesa, com recursos que seriam pagos ao governo 
federal. 

Valor do projeto - R$ 55.230,00

Dados bancários:

MINC PRONAC 185319
Fernando Shigueo Horie

Banco do Brasil

Agência 3328-6

Conta 56715-9

Captação de recursos:

ABC Projetos

abprojetos@abcprojetos.com.br

43 99118-9007       
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