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EDITORIAL 

 

Encontros, Reencontros e Calor Humano 

 
  

Caros(as) Associados(as), 

 

Iniciamos 2022 na AAPS com o coração aquecido: 

Não faltou calor humano nos encontros e reencontros presenciais de fim-de-ano! 

 

Com a maioria de nossos(as) Associados(as) já tendo recebido 3 doses da vacina contra a 

Covid-19, tivemos uma adesão surpreendentemente expressiva aos nossos encontros de 

fim-de-ano, especialmente naqueles promovidos por nossas Regionais Curitiba, Jundiaí, 

Porto Alegre e Rio. 

 

Em São Paulo, continuamos com o desafio de buscar um local mais adequado para nossos 

próximos congraçamentos festivos como também, atrair um número maior de convivas. 

Destacamos ainda o excelente nível de informação e profissionalismo durante a “Live” da 

Previ-Siemens em Dezembro, capitaneada pela CEO Adriana Belon. A “live” contou com a 

participação dos CEO´s da Siemens Brasil – Pablo Fava, da Siemens Energy Brasil – André 

Clark e da Siemens Healthineers América Latina – Renato Buselli. 

 

Podemos afirmar que as múltiplas Siemens em nosso país estão em ótimas mãos, os 

resultados falam por si. 

 

E para nós, o grupo de Aposentados e Pensionistas da Previ-Siemens, é extremamente 

importante acompanhar o desempenho de nossas Patrocinadoras: o sucesso das mesmas 

é sinônimo de tranquilidade para nós! 

 

Por fim, parabenizamos mais uma vez nossa Associada Irma Beckmann que foi a vencedora 

do sorteio da Cesta de Natal Santa Luzia. 

 

Contamos com todos(as) vocês ao nosso lado para tornar 2022 um ano ainda mais caloroso 

na AAPS ! 

 

Boa leitura! 

 

Ass. Diretoria Executiva 

http://www.aaps.org.br/
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RECORDAR É VIVER 
 

50 anos da tragédia do Edifício Andraus 

 

A história da Siemens no Brasil conta com 

muitos júbilos, mas também com momentos 

dramáticos. Um deles completou 50 anos: o 

incêndio do edifício Andraus no centro de São 

Paulo, ocorrido em 24 de fevereiro de 1972. 

 

No Andraus era sediada a Siemens do Brasil e 

sua filial de vendas São Paulo, onde 328 

funcionários eram lotados, dos quais 203 foram 

surpreendidos pelo incêndio.  

 

Apesar de todos os esforços, diligência do Corpo 

de Bombeiros e uma operação de resgate com 

helicópteros no topo do prédio que durou 4 

horas, ainda assim 2 colaboradores perderam 

suas vidas, os engenheiros Peter J. Kiekerbusch 

e Alberto Corominas Martin. 

 

Felizmente a maioria foi resgatada e entre os 

sobreviventes está nossa colega de AAPS que 

nos secretaria, Suely Colucci, que nos concedeu 

um depoimento sobre o que se recorda daquele 

trágico dia. 

 

“Eu era uma jovem de 17 anos que em fevereiro de 1971 ingressou na Siemens no 

departamento financeiro, situado no 15º andar do Edifício Andraus na Rua Pedro Américo. 

Um ano após meu ingresso - no dia 24 de fevereiro de 1972, tive uma experiência de vida, 

vamos dizer assim....não muito boa! 

  

Aconteceu um dos maiores incêndios da época! No Edifício Andraus. E eu estava lá! 

 

Por alguns minutos não tinha consciência que o prédio estava pegando fogo, me 

encaminhei para o hall dos elevadores, mas pensei comigo: “se estiver pegando fogo aqui 

perto em breve irão cortar a energia, então é melhor descer pelas escadas”. 

 

Ao abrir a porta corta fogo me deparei com uma multidão apavorada subindo as escadas 

aos empurrões e aí caiu a ficha...é aqui! 

(O Edifício Andraus completamente  

tomado pelas chamas) 

http://www.aaps.org.br/
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Foram horas de agonia, ficamos confinados nas escadas onde o calor era insuportável, a 

água descia pela escadaria e as pessoas apavoradas.  

 

O tempo foi passando e o jeito foi sentar no degrau da escada, molhar o casaco na água 

que escorria pela escadaria e colocar no nariz e boca para respirar. 

 

Escutávamos notícias sobre o incêndio através de um radinho de pilha que uma pessoa 

tinha em mãos. 

 

Por volta das 19hs o heliponto foi aberto para subirmos, e assim formos resgatados por 

helicóptero e pelos bombeiros que fizeram um trabalho excelente. 

 

Eu desci na Praça Princesa Isabel, onde a minha foto foi tirada e foi publicada na revista 

Manchete e na nossa revista interna da Siemens, a BIS. 

 

Fui encaminhada para uma ambulância, cheguei no hospital, passei pela triagem, mas 

graças a Deus não tinha ferimentos, apenas fiquei cheirando a fumaça. Por volta das 22hs 

me colocaram em uma viatura da polícia e me levaram para casa. Lá se vão 50 anos. A 

palavra é gratidão! “. 

 

 
(Nossa colega Suely Colucci no momento do resgate) 

 

 

 

 

 

 

(Nossa colega Suely Colucci 

nos dias de hoje) 

http://www.aaps.org.br/
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MUNDO SIEMENS 
 

Fundação Siemens: Educação e Voluntariado pelas crianças do Brasil 

 

 

Com mais de 35 anos de história, a Fundação Siemens atua em diversas frentes para 

contribuir com a educação no Brasil. Os projetos mantidos pela entidade buscam ampliar o 

acesso de crianças e adolescentes ao conhecimento e contam muito com a ação voluntária 

de funcionários das empresas Siemens, no Brasil, parceiros e também de colegas 

aposentados. 

 

A fundação também coordena ações de cidadania corporativa das empresas Siemens, no 

Brasil, e desde 2020, é responsável pela governança dos projetos de ações humanitárias 

para combate à Covid-19 e tem realizado campanhas de arrecadação de fundos. 

  

Em parceria com a entidade Siemens Caring Hands, a iniciativa “Juntos contra o 

Coronavírus” contou com um aporte inicial de R$ 100 mil doados pela fundação e, a cada 

real doado pelos colaboradores, a Fundação fez uma contribuição equivalente. O projeto 

escolhido para receber as doações foi o “Salvando Vidas”, apoiado pelo BNDES. Para cada 1 

real investido, o BNDES doou 1 real. Ao final, foi atingido o total de R$ 372 mil de doações. 

 

No ano passado, uma nova campanha foi realizada, sob a coordenação da Fundação 

Siemens, desta vez com foco no combate à fome. Da mesma forma que aconteceu em 2020, 

as doações de funcionários e demais parceiros foram dobradas pela entidade, revertendo 

em doações de alimentos para dez entidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Amazonas. 

 

http://www.aaps.org.br/
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O Aprendiz Social acontece na localidade JundTech, em Jundiaí (SP) e capacita jovens de 18 

a 21 anos, formando Assistentes Administrativos. Em 2021, aconteceu a formatura da nona 

turma do programa. A décima turma iniciou em setembro de 2021, com 27 jovens 

Aprendizes.  

 

O Formare Social, que capacita a turma como Assistente Administrativo e de Projetos, é 

voltado para jovens de 17 a 19 anos, e acontece na localidade Anhanguera (São Paulo/SP). 

Moldado com base no sucesso da primeira iniciativa, em Jundiaí, o Formare Social formou 

sua primeira turma em 2021 e iniciou a segunda no mesmo período. A segunda turma 

iniciou com 13 jovens. 

 

Outra iniciativa da Fundação Siemens na área de educação é o Programa Experimento, 

criado com o propósito de desenvolver professores de escolas públicas para aplicar o 

pensamento científico junto a crianças dos Ensinos Fundamental I e do Fundamental II. 

Baseado em uma série de atividades realizadas com itens simples, como barbante, 

lâmpadas, pilhas e fios, o Experimento ajuda a despertar o interesse das crianças por 

ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (que, em inglês, formam a sigla STEAM).  

 

A Fundação Siemens também coordena uma importante ação junto aos estagiários do 

Programa de Desenvolvimento de Talentos das empresas Siemens, no Brasil. É a iniciativa 

Social Responsibility@PDT, pela qual os interessados são divididos em grupos para 

desenvolver e executar projetos com caráter de responsabilidade social. Esta ação 

responde a uma das grandes aspirações dos jovens profissionais do presente, que é atuar 

junto a empresas cujo propósito esteja conectado com a melhoria de vida na sociedade. Em 

2021, 30% dos estagiários engajaram-se no programa. 

 

E ainda tem mais: a Fundação Siemens também é responsável pela governança dos projetos 

associados às leis de incentivo do Brasil. Um dos mais recentes foi “Mulheres na Ciência”, 

desenvolvido em parceria com o Museu Catavento. Inaugurada em outubro de 2021, a 

exposição foi concebida para trazer à luz mulheres que atuaram e atuam de modo 

significante para pesquisa e desenvolvimento científico apresentando, em painéis 

monumentais, 12 cientistas de diferentes épocas, nacionalidades e áreas.  

 

Você também pode ser um voluntário! Quer saber mais? 
As iniciativas da Fundação Siemens estão abertas à participação de voluntários. 

Compartilhar seu tempo e sua experiência pode ser muito gratificante. Junte-se a nós! 

Entre em contato pelo nosso e-mail: fundacao.br@siemens.com 

 

Fonte/Colaboração: Fundação Siemens/Bianca Talassi 

 

http://www.aaps.org.br/
mailto:fundacao.br@siemens.com
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IMPOSTO DE RENDA 2022  

 

Veja a seguir quais são as mudanças na declaração do Imposto de Renda 2022 

 

As declarações do Imposto de Renda 

2022 começam a ser recebidas a 

partir da primeira semana de março. 

O prazo se encerra no fim de abril, 

sendo que as datas oficiais serão 

confirmadas em breve pela Receita 

Federal (SRF).  

 

Os maiores receios dos contribuintes 

são as mudanças na declaração do 

Imposto de Renda 2022, lembrando 

também que o leão está cada vez 

mais atento às irregularidades e os 

supostos problemas que venham a ter com o fisco, devido ao avanço do cruzamento de 

informações da base de dados da SRF. 

 

Veja a seguir quais são as novas regras e saiba quais são as mudanças na declaração do Imposto 

de Renda 2022. 

 

Quem precisa apresentar declaração de IR 

 

A dúvida inicial dos contribuintes é sobre quem precisa entregar a declaração do IR. Essa regra 

é definida pela Receita Federal que estabelece os grupos isentos e quem precisa entregar o 

documento preenchido através do programa liberado pelo próprio órgão de forma on-line. 

 

É válido lembrar que o programa pode ser acessado no site da Receita Federal ou por meio do 

Imposto de Renda 2022 pelo aplicativo de celular. Entre os grupos que precisam apresentar o 

documento junto à Receita estão: 

• Pessoas que receberam auxílio emergencial e lucraram acima de R$ 22 mil; 

• Pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021; 

• Quem fez transações comerciais ou vendas acima de R$ 300 mil; 

• Os que lucraram com atividades rurais em um valor acima de R$ 142 mil; 

• Investidores da bolsa de valores; 

• Estrangeiros; 

• Aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados cuja soma 

foi superior a R$ 40.000,00. 

http://www.aaps.org.br/
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O que mudou no Imposto de Renda 2022? 

 

Agora, confira o que mudou com as novas normas do Imposto de Renda em 2022 e como elas 

podem afetar você. 

 

• A faixa de isenção é o ganho mensal livre de Imposto de Renda, ou seja, quem ganha abaixo 

desse valor não é obrigado a fazer a declaração. A faixa foi de R$ 1.903,98 mensais em 2021 

para R$2,5 mil em 2022. É uma correção de 31% que isenta um grupo de pessoas da 

obrigatoriedade do processo. Estima-se que mais de 5,5 milhões de brasileiros sejam 

impactados com essa mudança. 

• A declaração simplificada é uma das opções que o contribuinte deve escolher no momento 

da declaração. Essa opção oferece um desconto de 20% sobre a soma de todos os 

rendimentos tributáveis declarados. Para 2022, o limite foi reduzido para R$10.563,60. Isso 

significa que o desconto para quem escolhe a declaração simplificada não pode passar desse 

valor. Em 2021, o limite era de R$16.754,34. 

• A nova tabela do Imposto de Renda reduz o valor dos impostos para os brasileiros. Uma 

pessoa que recebe um salário de até R$3.500, por exemplo, pagava R$170,20 a cada mês de 

2021. Em 2022, o valor mensal para a mesma faixa salarial passa a ser de R$97,50. No ano, a 

diferença é proporcionalmente ainda maior entre os valores pagos no imposto. Em 2021, 

quem teve renda mensal de até R$3.500 pagava ao fisco o total de R$806,42 a cada ano. Em 

2022, o valor cobrado sobre essa faixa salarial passou para R$270,00. É uma diferença de 

R$536,42. 

• As mudanças do Imposto de Renda 2022 também impactam a receita dos investidores. O 

limite para a isenção no IR para a venda de ações no mercado financeiro era de R$20 mil por 

mês. Em 2022, o limite passa a ser de R$60 mil a cada trimestre. Então, se um investidor lucra 

40 mil de ações no primeiro mês e nada no segundo e terceiro, ele será beneficiado com a 

isenção do imposto no fisco, porque o valor ficou abaixo dos 60 mil estabelecidos como 

limite. No ato de declarar, esse valor se encaixa no campo “rendimentos isentos e não 

tributáveis”. 

• Os imóveis são bens que devem ser registrados na declaração do Imposto de Renda com o 

valor original da negociação. Eles são mantidos assim até que sejam vendidos ou transferidos 

para terceiros. É o que se chama de “alienação” do imóvel. Quando a alienação é feita por um 

valor superior ao da compra, o cidadão precisa pagar um imposto sobre essa diferença. O 

valor da diferença é o “ganho de capital”. Na regra antiga, a alíquota incidente sobre o ganho 

de capital variava entre 15% e 22,5%. Já no Imposto de Renda 2022, o contribuinte pode 

realizar a atualização dos valores dos imóveis pagando a alíquota de 5% sobre a diferença 

entre o valor original e o atualizado. A medida beneficia casos específicos como de herança 

decorrente de sucessão do imóvel. 

http://www.aaps.org.br/
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Veja como deve ficar a nova tabela do IR 2022, rendimentos mensais:  

 

➢ Faixa 1 – até R$ 2.500: isento;  

➢ Faixa 2 – De R$ 2.500,01 até R$ 3.200: 7,5%;  

➢ Faixa 3 – R$ 3.200,01 até R$ 4.250: 15,0%;  

➢ Faixa 4 – R$ 4.250,01 até R$ 5.300: 22,5%;  

➢ Faixa 5 – Acima de R$ 5.300,01: 27,5%. 

 

Como declarar o IR? 

 

Após as mudanças na declaração do Imposto de Renda 2022 citadas acima, é preciso saber 

como preencher o documento. Para isso, basta seguir os passos abaixo: 

 

• Acessar o portal da Receita aqui e procurar pelo programa; 

• Escolher a declaração e preencher com dados solicitados; 

• Realizar o envio e o acompanhamento da situação fiscal. 

Acompanhar o documento é importante para saber como está a situação do documento, por 

exemplo se caiu na malha fina ou há erros de preenchimento, e se vai acontecer alguma 

restituição por parte da Receita Federal. Para mais detalhes sobre a declaração do IR, continue 

acompanhando o portal (Acesse o portal e-Cac aqui). 

 

Artigo editado com base nos Links abaixo (para consulta e mais detalhes): 

Declaração de Imposto de Renda 2022: o que muda? 

https://rockcontent.com/br/talent-blog/declaracao-imposto-de-renda-2022/ 

Mudanças na Declaração do Imposto de Renda 2022: Novas Regras 

https://impostoderenda2022.com.br/mudancas-na-declaracao-do-imposto-de-renda-2022/ 

 

Colaboração: Manoel Missias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaps.org.br/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://rockcontent.com/br/talent-blog/declaracao-imposto-de-renda-2022/
https://impostoderenda2022.com.br/mudancas-na-declaracao-do-imposto-de-renda-2022/
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REGIONALIDADES EM FOCO: 

 

100 Anos da Semana de Arte Moderna de SP - A Semana de 1922 

 

Há 100 anos, evento, que foi criticado pelos ricos, inaugurava a cultura no país. Na noite de 

2ª feira, 13 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo abriu suas portas para 

receber artistas, estudantes, políticos e membros da tradicional família paulista curiosos em 

descobrir um tipo diferente de “farra”: era a inauguração da Semana de Arte Moderna. 

 

A euforia dos artistas contrastava com a desconfiança e o descaso da plateia, que reprovou 

boa parte das manifestações apresentadas. 

 

No saguão do teatro foi instalada uma exposição de pintura e escultura com obras de Anita 

Malfatti, Di Cavalcanti e Victor Brecheret, mas cuja recepção foi negativa – o gosto do público 

brasileiro não estava acostumado às formas “futuristas” de representação propostas pelo 

grupo. 

 

Há 100 anos, o evento que deu impulso decisivo ao Modernismo brasileiro ainda desperta 

aclamações e vaias. O festival de artes plásticas, música e literatura protagonizado por 

jovens talentos como os escritores Mário e Oswald de Andrade, o pintor Di Cavalcanti, o 

compositor Heitor Villa-Lobos, entre outros, tornou-se um marco histórico graças 

protagonismo que esses artistas conquistaram nas décadas seguintes, posição que lhes 

permitiu perpetuar a condição de inovadora da Semana de Arte Moderna.  

 

A Semana de Arte Moderna de 1922 se transformou em uma espécie de pedra inaugural da 

cultura no Brasil, a luz elétrica que finalmente revelava como era escura a arte no passado. 

 

http://www.aaps.org.br/
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Dois nomes foram essenciais para a 

realização do evento: Paulo Prado que, 

além de escritor, descendia de uma das 

mais ricas e influentes famílias paulistas 

bancando financeiramente a Semana e, 

Graça Aranha, autor já consagrado e cuja 

respeitabilidade o alçou a ser responsável 

pelo discurso de abertura. 

 

Após o discurso de Graça Aranha na 

abertura, uma das apresentações foi de 

Villa-Lobos ao piano, arrancando tímidos 

aplausos de um público acostumado a 

Chopin. Na 2ª noite, Menotti del Picchia discursou com diversas referências modernistas 

(carros, aviões) e foi recebido com vaias por estudantes. Oswald de Andrade recebeu uma 

chuva de batatas ao tentar ler um trecho de Os Condenados. A última noite no Municipal 

foi a mais tranquila pois o teatro estava quase vazio para acompanhar as peças criadas por 

Villa-Lobos. 

 

Terminava o evento criticado pela imprensa, ignorado pela classe rica, mas cujas sementes 

germinam até hoje. 

 

Participantes da Semana de 22 

 

• Arquitetos: Antonio Moya, Georg Przyrembel; 

• Escultores: Wilhelm Haarberg, Hildegard Leão Velloso, 

Victor Brecheret; 

• Músicos: Alfredo Gomes, Ernani Braga, Fructuoso Viana, 

Guiomar Novais, Heitor Villa-Lobos, Lucília Guimarães, 

Paulina de Ambrosio; 

• Pintores: Anita Malfatti, Antonio Paim Vieira, Di 

Cavalcanti, Ferrignac, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, 

Yan de Almeida Prado, Zina Aita; 

• Escritores: Afonso Schmidt, Agenor Barbosa, Álvaro Moreyra, Elysio de Carvalho, 

Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Luiz Aranha, Mário de Andrade, Menotti del 

Picchia, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Sérgio Milliet, Tácito de Almeida 

 

Fonte: Caderno Especial do jornal “O Estado de São Paulo” 11/02/22. 

(Com Oswald de Andrade à frente, grupo modernista reunido 

em 1922) 

http://www.aaps.org.br/


 
 
 

 
 
 

 

 

 

www.aaps.org.br Página 12 

 

N e w s l e t t e r  AAPS 
 

Edição Março de 2022 
 

www.aaps.org.br 

HOBBIES INCRÍVEIS 

 

Canto&Música 1 

 

Vocês já pararam para pensar em quanto tempo vocês usam para fazer 

atividades simplesmente porque vocês gostam? Quantas vezes nos últimos dias 

você parou para fazer algo como cozinhar coisas novas ou dançar uma música qualquer? E 

nas últimas semanas.... nos últimos meses? 

 

Pois aqui vamos falar de algo bom simples: hobbies incríveis! 

 

Para mantermos a nossa mente sadia, precisamos dedicar tempo para o físico, o emocional, 

o social, o espiritual, o financeiro e o profissional. 

 

Ter um momento único para você para dedicar-se a uma atividade agradável, conduz a um 

estado mental caracterizado por menos ansiedade  e ajuda a regular as emoções e 

o estresse do dia a dia, ter mais experiências para compartilhar, ajudando a expandir nosso 

repertório de vida.  

 

Os hobbies alimentam nossos quereres e sonhos. É potente ter um hobby e poder fazer 

dele nosso bom companheiro! Hobbies nos transportam e vão abrindo as portas para 

novas experiências.  

 

Dentre uma série de hobbies, tais como andar de 

bicicleta, vôlei, natação, skate, corrida, escalada, dança, 

surf, artes marciais, academia, culinária, jardinagem, 

escrita, numismática, filatelia, decoração, fotografia, 

pintura, artesanato, maquiagem, escolhemos 

compartilhar com vocês o hobby de um de nossos 

colegas de AAPS, José Afonso Kuhn: o canto e a 

música. 

  

Em depoimento à Newsletter AAPS, Kuhn relata ter sido 

criado em uma família onde avós e tios cantavam em 

coral, despertando desde muito cedo seu interesse 

pela música. 

 

Muito jovem começou a praticar órgão e piano, chegou 

a reger uma pequena orquestra e tocou órgão nas 

missas e casamentos, em Curitiba. 

http://www.aaps.org.br/
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Quando acabou seu estágio na Siemens e foi 

transferido para São Paulo, abandonou a 

música... 

 

A boa notícia é que quando se aposentou voltou 

a dedicar-se a seu hobby, começou a estudar 

sanfona e flauta transversal no Centro Cultural 

de Valinhos -SP e as pratica no seu tempo livre.  

 

Também participa do coral, como Tenor, da 

principal igreja católica de Valinhos tendo 

produzido algumas peças para compor vídeos. 

 

Além de mexer com o sentimento, o canto e a 

música trabalham os dois lados de cérebro 

gerando desafios orgânicos, mexendo com a 

respiração, melhorando a circulação, 

batimentos cardíacos e estimula os hormônios 

da felicidade! 

 

E o mais legal de tudo é que, aquilo que nos nutre, nutre também os que estão à nossa 

volta! 

 

Observar o brilho nos olhos de alguém que faz uma atividade com amor nos dá a certeza 

de que este investimento vale a pena e não tem prazo de validade! 

 

Não percam na próxima edição da Newsletter AAPS, o depoimento de outros colegas que 

têm o canto e a música como um hobby incrível! 

 

Colaboração: Silvania Marques e José Afonso Kuhn. 
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SORTEIOS AAPS: 

 

Conheça os(as) vencedores(as) e fique atento aos próximos sorteios! 

 

 

Em 2021 a AAPS inovou e iniciou a prática de sorteios entre nossos(as) Associados(as): 

sempre com a preocupação de estarmos mais próximos e promovermos experiências 

positivas para todos(as). 

 

Confira os(as) vencedores(as) dos últimos sorteios: 

 

Cesta de Natal Santa Luzia no valor de R$400,00: Irma Beckamnn 

Livro “O Segredo da Dinamarca: Desirée Vellinho Tondo 

Livro “Guga: um brasileiro”: Davilson da Silva 

 

Nossos sorteios são realizados ao vivo pela ferramenta Zoom. 

Todos(as) podem participar através do link enviado antes do sorteio. 

Fique atento(a) aos Comunicados AAPS enviados por whatsapp e participe! 

 

E não se esqueça: para ser elegível ao sorteio, mantenha seu cadastro atualizado e a 

anuidade em dia! 
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DICA DE LEITURA 

 

Em Sul da fronteira, oeste do sol ― uma das obras 

mais aclamadas de Haruki Murakami ―, o autor 

constrói uma história singela, mas potente, para 

falar do poder que as memórias e o desejo exercem 

sobre nós. 

 

Nascido em 1951 em um subúrbio de Tóquio, Hajime 

chegou à meia-idade tendo conquistado tudo que queria. 

Os anos do pós-guerra trouxeram-lhe um bom 

casamento, duas filhas e uma carreira invejável como 

proprietário de dois clubes de jazz.  

No entanto, ele não consegue se desvencilhar da 

sensação incômoda de que nada daquilo traz felicidade 

para sua vida. Somada a isso, uma memória de infância 

de uma garota inteligente e solitária cresce em seu 

coração. 

 

Quando essa colega do passado, Shimamoto, aparece 

em uma noite chuvosa, Hajime não consegue mais permanecer no cotidiano com o qual se 

acostumou. Shimamoto tem uma beleza de tirar o fôlego, mas guarda um segredo do qual 

não consegue escapar. 

 

Em Sul da fronteira, oeste do sol, Murakami constrói uma narrativa de lirismo requintado 

sobre a simplicidade da vida de um homem, permeada por sucessos e decepções. 

 

Fonte: site da Amazon no Brasil 
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