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o destaque desta edição da 
revista ABrAMUs é a reportagem 
de capa, que continua a série 
sobre as artes do Brasil.  
desta vez, trazemos a visão de 
especialistas em dramaturgia 
sobre o atual momento do  
teatro no País. A repórter Maria 
Beatriz Vaccari entrevistou 
nomes como sonia rodrigues, 
filha do dramaturgo nelson 
rodrigues, e ivan Fernandes, 
herdeiro de Millôr Fernandes, 
que contaram como veem o atual 
cenário por trás do pano.

 
outro texto que deve agradar  
é a respeito dos direitos autorais 
em tempos de conteúdo digital.  
o que muda na forma de 
pagamento agora que o consumo  

 
de conteúdo por streaming – no 
qual nomes como YouTube e 
Spotify se mostram cada vez mais 
presentes – entrou de vez no 
hábito dos brasileiros. 

 
Por fim, na página 7, destaco  
a reportagem que mostra, mais 
uma vez, a importância da 
declaração de repertório em shows. 
Trata-se de uma causa abraçada 
pela ABRAMUS e de vital 
importância para a remuneração 
correta de artistas ligados à 
música. Vale para se informar, se 
conscientizar e, mais do que isso, 
lutar pela tão justa causa.

Boa Leitura!

edição Sérgio Vinícius   
redação Maria Beatriz Vaccari   
projeto gráfico Diogo de Freitas   
diagramação Alexandre Nani
revisão Suzana Gnipper e Junior Soares
Jornalista responsável Suzana Gnipper (MTB 04955)

expediente
 

editorial

Walter Franco,  
Presidente da ABrAMUs
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notícias

titãs e Walter Franco  
dividem mesmo palco 

Armandinho 
grava novo dVd 
em Porto Alegre

o
s roqueiros do Titãs 
subiram ao palco em 
companhia de Walter 
Franco durante alguns 

shows da turnê “nheengatu Ao 
Vivo”. o encontro inédito aconteceu 
no Sesc Pompéia, em São Paulo, nos 
dias 14, 15, 16 e 17 de abril. os fãs 
gostaram da ideia e esgotaram os 
ingressos em todas as datas. 

no último álbum dos Titãs, 
“nheengatu” (lançado em 2014), foi 
gravada  a faixa “Canalha”, 
composta por Franco. Como estava 
debilitado por conta de uma 
cirurgia, o artista e Presidente da 
ABRAMUS contou com a ajuda do 
guitarrista Raul Duarte durante as 
apresentações. o público presente 
acompanhou grandes performances 
de músicas como “Me Deixe Mudo” 
e “Feito Gente”. 

o cantor e compositor Armandinho levou seu 
estilo reggae e pop a Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, para a gravação de seu novo 
DVD. os shows foram realizados na casa de 
espetáculos opinião, nos dias 15 e 16 de abril. 
A data de lançamento da obra ainda não foi 
divulgada. o artista se apresentou com os 
colegas de banda que o acompanham desde 
2011. o repertório reuniu alguns de seus 
grandes hits, que foram mesclados com 
canções do disco mais recente “Sol Loiro”. o 
público presente também pode acompanhar 
algumas canções do novo CD de 
Armandinho, que será divulgado aos poucos. 

Peça de divulgação do 
encontro entre Titãs e 
Franco: no último álbum 
da banda paulistana há 
a canção “Canalha”
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Foto: DR - Direitos Reservados

Artista se 
apresentou na 

casa de 
espetáculos 

Opinião; DVD não 
tem data de 
lançamento
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Basement 
está de volta  
à ABrAMUs

obras inéditas  
de Picasso  
são expostas no 
tomie ohtake

“Entrando numa roubada” 
é indicado ao Grande Prêmio 
do cinema Brasileiro 2016

ABasement, que é uma das 
maiores editoras independentes 
do Brasil, está de volta ao 

quadro de associados da ABRAMUS. A 
empresa administra catálogos 
estrangeiros e nacionais no país. 
Dentre eles, grandes artistas e bandas 
como Elvis Presley, Blondie, Deep 
Purple, Fatboy Slim e os brasileiros 
Bonde do Rolê e Fellini.

 “A Basement volta à ABRAMUS em 
um momento em que o mercado passa 
por mudanças e vai ser um nome de 
peso para o nosso quadro de titulares. 
Estamos muito contentes!”, conta 
Gustavo Gonzalez, gerente de novos 
negócios da ABRAMUS.

A exposição“Picasso: mão erudita, olho 
selvagem”, com curadoria de Emilia Philippot, 
reúne 153 obras do artista espanhol Pablo 
Picasso no Instituto Tomie ohtake, em São 
Paulo. As peças, em sua maioria inéditas no 
Brasil, podem ser vistas pelo público até o dia 14 
de agosto. A mostra tem como objetivo retratar 
trabalhos que representam as principais fases 
da vida de Picasso. Vale lembrar que, no Brasil, 
os trabalhos do artista são representados pelo 
departamento responsável pelas artes visuais 
da ABRAMUS, a AUTVIS, desde 2004.

o longa metragem “Entrando 
numa Roubada” foi lançado em 
2015 e é uma das obras indicadas ao 
Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro 2016. o filme, estrelado 
por Deborah Secco, Bruno Torres, 
Júlio Andrade e Lúcio Mauro Filho, 
é dirigido por André Moraes, 
diretor da ABRAMUS. A produção 
foi indicada em mais de dez 
categorias, incluindo melhor atriz, 
melhor ator, roteiro original, 

direção de fotografia, maquiagem, 
figurino e edição sonora. 

A película conta a história de 
Vitor (Bruno Torres), um ator em 
má fase que vence um concurso de 
roteiros e recebe uma verba de R$ 
100 mil para criar um filme. Para 
tirar o projeto do papel, ele chama 
alguns de seus amigos atores para 
participarem do projeto 
“Aceleração Máxima”, que conta 
com cenas de assaltos e muita ação.

Gonzalez, da ABRAMUS, e John Telfer, à época, 
CEO da Basement – hoje, adquirida pela BMG
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Obra: Joueurs de ballonsurlaplage, 1928 //  
© Succession Pablo Picasso / AUTVIS, Brasil, 2016.



notícias

Lançamentos
vanguart
“dvd muito mais que o amor 
– ao vivo”

o segundo DVD do grupo 
Vanguart foi lançado pela Deck. os 
cuiabanos mesclam sucessos do início da 
carreira com faixas do último disco “Muito 
Mais que o Amor”.

cachorro grande
 “electromod”

o oitavo disco lançado pelos 
roqueiros do Cachorro Grande 

conta com músicas que fogem do estilo 
tradicional da banda. As canções foram 
produzidas pelo músico Edu K e exploram o 
uso de sintetizadores. o resultado final é 
uma mistura de rock com eletrônico.

gilvan neves 
“30 anos de forró” 
(relançamento)

Recheado de participações 
especiais, a obra do cantor e compositor 
Gilvan neves é uma homenagem ao forró 
nordestino. o artista aprendeu a tocar 
sanfona quando ainda era um garoto. Após 
40 anos dedicados à música, já gravou com 
nomes como ovelha e Alcione do Acordeon.

gabriela gomes
“não vou perder a fé”

o álbum foi mixado por 
Walter Costa, do Estúdio 

Yahoo, e masterizado por Chris Gehringer, 
no Sterling Sound, em nova Iorque. As 13 
faixas do CD contam com um estilo R&B e 
com referências da música Gospel 
Americana. o rapper Twyse faz participação 
especial na faixa “Eu Sei Quem Você É”.

paulinho thomaz
“em pedaços”

o disco independente é o 
segundo CD da carreira de 

Paulinho Thomaz. Composto por canções de 
autoria e coautoria do artista, o álbum foi 
gravado em partes durante três anos (entre 
2012 e 2015). A produção ficou por conta de 
André Mafra, que também atua como 
baixista nas faixas. A mixagem foi  
feita por Duda Suliano, no estúdio 
Laboratório Coletivo.

Homenagem

Conhecido por seu trabalho como 
jornalista, diretor e produtor, 
Fernando Faro faleceu aos 88 anos 
no final de abril. o sergipano, que 
criou e conduziu o programa 
“Ensaio” por 20 anos, na TV Cultura, 
será lembrado sempre por suas 
formas de inovação na televisão. Ele 
foi responsável por atrações como 

“Divino Maravilhoso” (TV Excelsior), 
“TV Vanguarda” e a primeira versão 
de “Móbile” (ambos na Tupi). 
      nascido em Aracaju, Faro deixa  
duas netas e os filhos Maria Luiza, 
Maria Fernanda e Lucas. A 
ABRAMUS lamenta a morte desse 
grande artista e deseja força aos 
familiares, amigos e fãs.
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Fernando Faro 
ficou imortalizado 
pelo formato que 
criou para o 
programa Ensaio

russo 
Passapusso faz 
primeiro show 
do disco solo 
no Pelourinho

Adeus, Fernando Faro

ocantor e compositor Russo 
Passapusso realizou uma 
apresentação de seu projeto solo 

“Paraíso Miragem” pela primeira vez 
no Pelourinho de Salvador, na Bahia. o 
show foi realizado no dia 20 de abril no 
Largo Tereza Batista. o artista, que 
chamou a atenção pelo bom trabalho 

em grupos como BaianaSystem e 
Ministério Público, lançou seu projeto 
solo em 2014. o trabalho conta com 
canções inspiradas em vários ritmos 
musicais e já havia sido apresentado ao 
vivo em Salvador, em 2015, no Festival 
de Verão e no Circuito Música Bahia da 
Caixa Cultural.

Trabalho mescla diversos ritmos musicias e já 
havia sido apresentado em Salvador

Fo
to

: D
R

 -
 D

ir
ei

to
s 

R
es

er
va

do
s

Fo
to

: D
av

id
 M

ag
ila

Fo
to

: D
R

 -
 D

ir
ei

to
s 

R
es

er
va

do
s

Fo
to

: D
R

 -
 D

ir
ei

to
s 

R
es

er
va

do
s

Fo
to

: D
R

 -
 D

ir
ei

to
s 

R
es

er
va

do
s

Fo
to

: D
R

 -
 D

ir
ei

to
s 

R
es

er
va

do
s



direitoautoral

Entre Bit$ 
e Byte$

Leia mais no site da  
ABrAMUs: www.abramus.org.br
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o 
mercado de música online vem 
crescendo nos últimos anos e deve 
continuar ganhando forças graças a 
plataformas como Spotify, YouTube 

e Apple Music. Só em 2015, as receitas globais 
da área digital cresceram 10,2%. Elas já 
representam mais da metade do faturamento 
com música gravada em 19 países. os dados 
são do segundo relatório da Federação 
Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), 
que também indica que as vendas físicas 
mundiais caíram 4,5% no ano passado. 

“Mais de 60% das receitas dos grandes 
produtores fonográficos no Brasil vieram de 
meios digitais em 2015. Foi exatamente o 
meio online que impulsionou o crescimento 
do mercado brasileiro de música gravada 
(físico e digital) em 10,6% no ano passado”, 
afirma Paulo Rosa, presidente da Associação 
Brasileira dos Produtores de Disco (ABPD). Ele 
ainda ressalta que o modelo digital que mais 
cresce é o streaming interativo (65,6% do 
total), seguido dos downloads realizados por 
meio da internet de banda larga fixa e da 
móvel (respectivamente, 20,8% e 13,6%).

“o mercado digital é um passo evolutivo 
muito importante para a música e para os 
artistas no mundo todo”, afirma o músico 
Roberto Frejat. “Estávamos tentando 
imaginar como isso aconteceria há bastante 
tempo. Vemos que agora isso está se 
estruturando. Todos os participantes estão 
tentando descobrir como viver nele e dele”

baixa remuneração
Apesar de estarem “bombando”, as 

plataformas digitais ainda pagam muito 
pouco aos artistas quando o assunto é direito 
autoral. Segundo um estudo realizado pela 

Paulo Rosa é presidente da 
Associação Brasileira dos 
Produtores de Disco (ABPD)

EnTEnDA CoMo 
FUnCIonA A QUESTão 
DoS DIREIToS AUToRAIS 
nA ERA DIGITAL E PoR 
QUE VoCê DEVE (E VAI) 
GAnhAR MAIS PoR ISSo

Federação Internacional da Indústria 
Fonográfica (IFPI) e publicado pelo site 
The Wrap, a receita das vendas de discos 
de vinil ultrapassou a de streamings nos 
EUA, no Reino Unido e na França. 

“A questão da remuneração à parte 
criativa, que é ao mesmo tempo a 
essência e item fundamental de qualquer 
criação intelectual, deve ser respeitada 
acima de qualquer coisa. Sem incentivo, a 
criação e a música não existiriam. o 
criador é a base da cadeia produtiva e 
precisa ser motivado e respeitado”, 
explica Gustavo Gonzalez, gerente de 
novos negócios da ABRAMUS, 
departamento responsável pela gestão 
dos direitos digitais na Associação.

Gloria Braga, superintendente 
executiva do Ecad, conta que um dos 
grandes problemas é que essas 
plataformas surgiram em um momento 
de grande pirataria do mundo físico e 
digital. “Por isso, elas ancoraram os 
primeiros licenciamentos em valores 
muito baixos que, certamente, não 
consideraram a quantidade enorme de 
músicas que seriam utilizadas. Acredito 
que quebrar esse paradigma é 
fundamental para o desenvolvimento de 
toda cadeia produtiva da música”, 
explica. Vários artistas já estão se 
mobilizando para que o YouTube e outras 
plataformas de música digital adotem 
modelos que valorizem mais os direitos 
autorais e aumentem a remuneração.

“Apesar 
de estarem 
‘bombando’, 
as plataformas 
digitais ainda 
pagam muito 
pouco aos artistas 
quando o assunto 
é direito autoral”



mercado

Ao vivo e à vista
CoM o MeRCADo De ShowS AqueCiDo, SAiBA A iMPoRTâNCiA De MANTeR oS 
DiReiToS AuToRAiS eM APReSeNTAçõeS e CoMo ReCeBeR PoR iSSo
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o
mercado brasileiro de música ao 
vivo é o segundo maior da 
América Latina – atrás apenas do 
México. os dados são de uma 
pesquisa realizada pela 

consultoria Pricewaterhousecoopers. Apesar 
de muitas casas de shows estarem fechando 
as portas por causa da crise econômica, as 
apresentações não param e continuam sendo 
realizadas por todo o País. Por isso, tão 
importante quanto manter a agenda cheia, é 
se preocupar com os direitos autorais de suas 
músicas em apresentações ao vivo.

o músico Tatá Aeroplano conta que, 
quando entrou no mundo da música, muita 
gente dizia que não era necessário se atentar 
aos direitos autorais porque os músicos 
viviam somente com a bilheteria de shows. 
“Tive sorte de não cair nessa. Para você ter 
uma ideia, o disco que eu lancei com o 
‘Cérebro Eletrônico’, em 2008, me propiciou 
uma renda de direito autoral que eu guardei e 
usei para gravar meu primeiro álbum solo”, 
aponta. “Todo o dinheiro que eu recebo de 
direito autoral vai para uma conta poupança 
que financia meus próximos álbuns.”

Desde que o artista também seja autor 
das músicas executadas, ele tem a opção de 
liberar ou não os direitos autorais de suas 
músicas em shows. “Porém, a dispensa de 
cobrança é prejudicial para a gestão coletiva e 
para os próprios artistas, que vão deixar de 
receber valores referentes à execução pública. 
Essa dispensa está prevista em lei (§ 15 do 
art. 98 da lei 9610) e, embora tenhamos de 
garantir o direito do dono da obra a abrir mão 
da cobrança, essa lei também determina 
regras para que essas liberações sejam 
acatadas pelo Ecad”, explica Fernando 
Santos, gerente do departamento Artístico e 
Repertório da ABRAMUS.

De acordo com Sorocaba, da dupla 
Fernando & Sorocaba, o compositor vive 
do direito autoral – por isso, há grande 
importância de se observar com cuidado 
essa parte. “É também uma proteção de 
sua obra contra plágios e oferece opções 
de publicidade, execução pública, entre 
outras coisas”. o músico se filiou à 
ABRAMUS no começo de 2016. Ele afirma 
que optou pela Associação porque queria 
que suas obras recebessem uma atenção 
mais detalhada.

como receber?
Santos ainda explica 

que existem alguns 
fatores importantes para 
que o autor receba seus 
direitos autorais de 
músicas executadas em 
shows. “o show precisa ter 
sido arrecadado e quitado 
pelo usuário ou produtor. As 
informações do repertório 
executado devem ser 
enviadas corretamente ao 
Ecad”, afirma o gerente.

“Se o artista não 
declarar, não há como 
repassar para os 
compositores. É um 
ciclo e deve ser 
respeitado”, ressalta 
Sorocaba. Além disso, é 
necessário que os 
titulares das obras 
sejam representados 
por uma das 
associações, como a 
ABRAMUS, e que o 
repertório desses 

“Todo o dinheiro que eu recebo 
de direito autoral vai para uma 
conta poupança que financia 
meus próximos álbuns”
Tatá Aeroplano, músico

Leia mais no site da  
ABrAMUs: www.
abramus.org.br

artistas esteja devidamente 
cadastrado na base de dados do 
Ecad. As distribuições de 
arrecadações acontecem sempre 
no final de cada mês.

Sorocaba, da  
dupla com 

Fernando: para ele, 
o compositor vive de 
direitos autorais; daí 

a importância de 
protegê-los
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colunajurídica
por Thiago Jabur

Qual é o prazo de
proteção do direito de autor?
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T
omemos como exemplo um 
compositor que faleceu em 10 de 
junho de 1940. Até quando os 
direitos patrimoniais deste autor 
estariam protegidos? De acordo 

com a lei de direito autoral, o início do prazo 
seria 1º de janeiro de 1941 e o final do prazo 
seria 1º de janeiro de 2011. Este termo conclui 
o prazo de 70 anos para a proteção dos 
direitos patrimoniais do autor falecido.  

É importante apontar que o prazo de 70 
anos acima destacado somente se refere aos 
direitos patrimoniais do autor. não se se 
aplica, portanto, aos direitos morais do autor. 
Com efeito, temos que o prazo para a  
proteção dos direitos morais do autor são 
imprescritíveis, o que significa dizer que não 
há prazo para a proteção dos direitos morais do 
autor; a proteção destes direitos é perene, 
persiste no tempo, de modo que tal proteção 
não está sujeita a qualquer prazo que a elimine. 
Afirmar que o prazo de 70 anos não se aplica 
aos direitos morais de autor denota que, ainda 
que a obra caia em domínio público, ou seja, 
ainda que a obra, naturalmente mantendo-se 
a sua integridade, possa ser livremente 
utilizada por quem quer que seja após o prazo 
assinalado pela lei, sempre deverão ser 
preservados os direitos morais do autor. E esta 
proteção, obviamente, deverá ser perseguida 
pelos herdeiros ou sucessores do autor. 

os herdeiros do autor, após o prazo de 70 
anos, não poderão impedir que a obra do 
autor falecido seja utilizada por terceiros. 
Contudo, poderão, e deverão, proteger os 
direitos morais do falecido, quais sejam: (i) o 
de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da 
obra; (ii) o de fazer com que o nome do autor 
ou pseudônimo seja vinculado à obra sempre 
quando de sua utilização; (iii) o de fazer com 
que a obra original seja mantida inédita; (iv) o 
de assegurar a integridade da obra, opondo-se 
a quaisquer modificações ou à prática de atos 
que possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 
autor, em sua reputação ou honra. 

Após os 70 anos do falecimento do autor, 
e uma vez que a obra “caia em domínio 
público”, ou seja, uma vez que obra possa ser 
utilizada por terceiros, sem que os herdeiros 
do autor tenham que lhes conceder 
autorizações de uso ou licenças para esta 

Dr. Thiago Jabur Carneiro é sócio da 
Mello Advogados Associados,
Doutor e Mestre em Direito da 
Propriedade Intelectual pela 
Universidade de São Paulo (USP) e 
autor de livros e artigos jurídicos

utilização, competirá também ao Estado 
a defesa da integridade e autoria da obra.  

E quando a obra for realizada em 
coautoria? Quando a obra contar com mais 
de um autor? Qual será o prazo de sua 
proteção? neste caso , quando a obra 
literária, artística ou científica realizada 
por mais de um autor for indivisível (ex. 
obra musical), o prazo de 70 anos para a 
proteção dos direitos patrimoniais da obra 
será contado da morte do último dos 
coautores sobrevivente. Exemplificando, 
uma obra musical composta em parceria 

por dois autores, em que um deles tenha 
falecido em 1940 e o outro, em 1950, a 
proteção da obra (sempre bom lembrar, 
dos direitos patrimoniais do autor), que se 
iniciará em 1º de janeiro de 1951, se 
encerrará em 1º de janeiro de 2.021. note 
que a contagem do prazo de 70 anos se 
deu após o ano seguinte do falecimento do 
segundo coautor, sendo, pois, irrelevante 
a data do falecimento do primeiro autor 
para fins de contagem do início prazo para 
a proteção dos direitos patrimoniais do 
autor. o prazo de proteção aos direitos 
patrimoniais com relação às obras 
audiovisuais e fotográficas também será 
de 70 anos, a contar de 1° de janeiro do ano 
seguinte ao ano de divulgação da obra.

Por fim, é importante destacar que, 
além daquelas obras que tiveram o prazo 
de 70 anos de proteção dos direitos 
patrimoniais terminado, também são de 
“domínio público” (podendo ser 
utilizadas por terceiros sem a autorização 
dos herdeiros do autor falecido): (i) as 
obras de autores falecido que não tenham 

“os herdeiros do autor, após  
o prazo de 70 anos, não poderão 
impedir que a obra seja utilizada 
por terceiros. Deverão, entretanto, 
proteger os direitos morais dele”

deixado sucessores. nesta 
hipótese, se o autor faleceu, por 
exemplo, em 1950, e não deixou 
nenhum herdeiro, automática e 
imediatamente após o 
falecimento do autor, a obra 
poderá ser utilizada por 
terceiros sem haja a 
necessidade qualquer 
autorização prévia; e (ii) as 
obras de autor desconhecido, 
ressalvada a proteção legal aos 
conhecimentos étnicos e 
tradicionais. Estas obras, cujos 
autores sejam desconhecidos, 
são, por conseguinte, de 
“domínio público”. 
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Por trás
dA cortinA 

capa

n
a Grécia Antiga, o teatro tomou 
forma como uma homenagem 
ao deus do vinho Dionísio. no 
Brasil, essa arte já estava 

presente em alguns rituais indígenas 
antes da chegada dos portugueses. Com o 
passar dos anos, a produção artística que 
leva atores aos palcos tornou-se cada vez 
mais popular, passando por uma série de 
fases e enfrentando forte censura na 
época da ditadura militar.  De lá para cá, 
muita, muita coisa mudou – e o panorama 
atual divide opiniões. 

Para Sonia Rodrigues, filha do 
dramaturgo nelson Rodrigues, a cena 
teatral brasileira apresenta alguns 

fatores que merecem elogios, como a 
mescla de novidades e abordagens 
tradicionais. “Surgem novos autores, ao 
mesmo tempo em que vejo que 
continuam as montagens de clássicos 
nacionais e estrangeiros”, explica.

Ivan Rubino, filho do dramaturgo 
Millôr Fernandes, afirma não gostar do 
que vê atualmente no teatro brasileiro. 
“Vejo uma ligação entre a cena artística e a 
burocracia de uma proporção 
inimaginável. no cinema, esta relação 
sempre existiu – principalmente, por 
causa da diferença abismal em relação ao 
custo de uma produção cinematográfica. 
Uma produção teatral, por mais cara que 

ESPECIALISTAS DEBATEM A CEnA ATUAL Do 
TEATRo BRASILEIRo E CoMEnTAM A IMPoRTânCIA 

DE PRESERVAR oS DIREIToS AUToRAIS 
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seja, jamais, nem de 
longe, se aproxima dos custos 
de uma produção de cinema”, conta. 

o herdeiro de Millôr diz que não consegue 
enxergar a burocracia como uma aliada da 
produção de arte – as duas sempre foram 
antagônicas. Para ele, o maior desafio atual é 
conseguir encontrar um espetáculo que não 
precise de patrocínio para acontecer.

sempre atual
Apesar de não serem lançamentos, 

algumas obras de nelson Rodrigues e Millôr 
Fernandes continuam sendo exploradas, 
reproduzidas ou até renovadas. Atualmente, 
algumas das mais procuradas são os contos de 
“A vida como ela é”, de nelson Rodrigues, “A 
história é uma história” e “É...”, de Millôr 
Fernandes. Rubino, inclusive, acredita que 
“É...” seja a obra de maior sucesso do pai. 
“Pela qualidade da dramaturgia. Por revelar, de 
forma jamais explorada, a profundidade de um 
relacionamento amoroso, conjugal, em todos 
os seus meandros”, explica.

“Uma coisa interessante são as montagens 
que misturam linguagens ou gêneros. Sinto que 
existe um interesse em atualizar nelson 
Rodrigues, não ignorando o texto, mas trazendo 
outro tratamento ao ‘Shakespeare’ brasileiro” 
conta Sonia. Ela acredita que a popularidade de 
cada obra depende muito do momento, mas 
ressalta que, atualmente, “o Beijo no Asfalto” 
tem grande repercussão por mostrar a que 
ponto a homofobia pode levar as pessoas.

a representação
A ABRAMUS trabalha para garantir a 

valorização e os direitos dos artistas 
dramatúrgicos desde 2004, quando foi criado o 
departamento Grandes Direitos, atualmente 
conhecido como Teatro & Dança. “A obra de 
nelson Rodrigues nunca foi tratada com a 
seriedade e com o profissionalismo com que a 
ABRAMUS a tem lidado até agora” relata Sonia. 

Além de cuidar dos direitos autorais das 
obras e repassar os créditos aos artistas ou  

“A obra 
de nelson 
Rodrigues nunca 
foi tratada com 
a seriedade 
e com o 
profissionalismo 
com que a 
ABRAMUS a 
tem lidado até 
agora”, relata 
Sonia Rodrigues

 
 
responsáveis, a  
Associação também atua  
como uma espécie de agente,  
tentando interligar pessoas para tirar uma 
obra do papel ou melhorar sua produção. A 
Agência Riff, que atua como representante 
de autores no mercado nacional e 
internacional,tem sido uma grande 
parceira da ABRAMUS desde 2005. A 
empresa representa autores tanto no 
mercado editorial, como em adaptações 
para obras teatrais e audiovisuais.

“o mercado é muito dinâmico: temos 
que lidar com as dificuldades por conta da 
crise, as urgências e as questões 
envolvendo editais e patrocínios. Somos 
desafiados a cada instante. Acreditamos 
que, com a parceria da ABRAMUS, 
prestamos um serviço melhor para nossos 
autores. Também atendemos melhor aos 
produtores de teatro espalhados pelo Brasil 
e pelo mundo” afirma Lucia Riff, 
fundadora da Agência Riff. Lucia também 
ressalta o bom relacionamento com o 
gerente do Teatro & Dança, Guilherme 
Amaral. “o Guilherme procura fazer um 
trabalho inteligente e ativo. Ele conhece 
profundamente o mercado, entende as 
obras, os produtores e os autores. É um 
apaixonado pelo seu trabalho”, afirma.

Além do grande catálogo de autores, a 
Agência Riff também representa editoras e 
agências literárias estrangeiras. o trabalho 
é feito tanto no Brasil como em Portugal.

“vejo uma ligação entre a cena 
artística e a burocracia de uma 

proporção inimaginável. no 
cinema, esta relação sempre 
existiu”, conta  ivan rubino
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arquivo

‘Gosto de música por si só’

“A Morte de um deus de sal”
de roberto Menescal e ronaldo Bôscoli

“nos anos 60, comecei a compor minhas 
primeiras músicas. Ao mesmo tempo, eu 
praticava caça submarina. confesso que 
era um tremendo “predador”, sem 
consciência ecológica. Mas, por meu 
contato imenso com o mar, várias dessas 
músicas nasceram nessas investidas.

o local mais frequentado por nós, para 
esses mergulhos, eram as lindas praias e 
mar azul da cidade de Cabo Frio, no Rio de 
Janeiro. Alugávamos sempre o barco de 
um pescador. Em pouco tempo, ele se 
tornou nosso amigo, apesar de nunca ter 
acreditado que fazíamos músicas – 
mesmo ouvindo em seu rádio 
ocasionalmente canções nossas. o locutor 
apresentava ‘acabamos de ouvir “nós e o 
mar”, de Menescal e Bôscoli’. Aí 
perguntávamos: ‘ouviu?’, e ele respondia: 

‘não existe só um Menescal e Bôscoli no 
mundo!’. Certo dia, chegando à Cabo 
Frio, combinamos por telefone uma 
saída em seu barco. Ao chegarmos à 
praia do Arraial, havia uma multidão de 
pescadores. Quando nos aproximamos, 
deparamos com o corpo do nosso amigo 
João estendido na areia, com sua mulher 
abraçada. Ele tinha sido descoberto no 
mar, com sua canoa virada. Ele, 
amarrado a um peixe grande – se 
enrolara na linha e se afogara.

Ficamos completamente atônitos. 
nunca estivéramos perto de uma morte. 
Lembro apenas da fala do Bôscoli, ao meu 
ouvido: ‘Beto, a única coisa que podemos 
fazer é dedicar uma música a ele. Por tudo 
que nos proporcionou’. Então compusemos 
‘A Morte de Um Deus de Sal’.”

Mauro Giorgetti, um dos fundadores da 
ABRAMUS, trabalha com música desde 1969. 
Apaixonado por instrumentos acústicos, o 
profissional já compôs de jingles a canções 
para teatro. na entrevista, Giorgetti comenta 
sua carreira musical, incluindo a contribuição 
para o espetáculo “orquestra de Senhoritas”. 

Mauro Giorgetti fala sobre trabalhos, surgimento da 
ABRAMUS e mudanças no cenário musical do Brasil

revista abramus como o senhor  
se envolveu com o mundo da música?
mauro giorgetti Comecei a trabalhar 
profissionalmente com música em  
1969. Eu fazia a composição de jingles  
e de trilhas sonoras publicitárias.  
Depois, fui me aprimorando e  
comecei com arranjos. 

ra como funciona o seu  
processo criativo? 
mg não tem uma regra fixa. Depende do 
tipo de música que estou trabalhando e da 
finalidade. De vez em quando, a 
composição tem um motivo. outras vezes, 
não. não costumo me inspirar em 
determinado tema para criar algo. Gosto 
da música por si só.

nessa nova seção, você 
encontrará histórias da cultura 
brasileira. na estreia, um bate-
papo com ninguém menos que 

um dos fundadores da ABRAMUS, 
Mauro Giorgetti. Além disso,  

o perfil da composição  
“A Morte de um Deus de Sal”
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ra o senhor  
trabalhou com o espetáculo 
orquestra de senhoritas, 
dirigido por luís sérgio 
person. como a experiência?
mg não foi nada fácil. Isso 
porque não se tratava de uma 
produção para teatro comum. 
Tive que fazer músicas que iriam 
ser interpretadas e dubladas por 
personagens no palco. Foi 
necessário muito ensaio. no 
final, os excelentes atores 
dublaram muito bem. 
Surpreenderam a plateia. É legal 
lembrar que recentemente o 
Itaú organizou uma exposição 
muito bacana sobre o Person.

ra o senhor é um dos 
fundadores da abramus. 
poderia falar sobre isso?
mg o Brasil ainda não tinha 
nenhuma sociedade de música. A 
Assim (Associação de Intérpretes 
e de Músicos) foi a primeira 
sociedade a ser fundada no País. 
Inclusive, eu sou fundador da 
Assim. na época, a presidência 
era da Elis Regina. Mas ela era 
muito ocupada com seus 
afazeres e a coisa foi murchando. 
Depois, apareceu o movimento 
UBM (União Brasileira de 
Músicos), que aconteceu em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. nisso, 
começou a se falar muito sobre 
os direitos conexos e teve muita 
briga. Aí, o Demétrio Santos 
Lima, que foi um dos grandes 
idealizadores de tudo, procurou a 
ordem dos Músicos. Eles tinham 
feito uma sociedade paralela, que 
seria a ABRAMUS. Foi assim que 
ela nasceu em 1980. Em 1982, 
depois de ter cumprido todas  
as exigências, a ABRAMUS 
recebeu a licença para ser uma 
sociedade efetiva. 

Leia mais no site da  
ABrAMUs: www.
abramus.org.br

depoimento de roberto Menescal à ABrAMUs
PoR TRáS DA oBRA    
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com mais de 50 mil 
filiados, Abramus 
completa 34 anos

o músico e diretor da ABRAMUS, Paulo Juk, 
ministrou em Joinville (SC) uma palestra sobre 

direitos autorais. o evento, realizado no auditório da Arte 
Maior, foi um convite do presidente da Associação 

dos Músicos de Joinville (AMUJ), Anderson Dresch. 
Estavam presentes músicos, compositores 

e pessoas interessadas no tema. 

eventonosul

Parceria entre ABrAMUs e sAGAi 
pagará direitos conexos a brasileiros

scAPr reúne 60 
sociedades em 
toronto para tratar 
de direitos conexos

F
undada em 1982, a 
ABRAMUS 
completou 34 
anos de existência 

no último mês de maio. 
Durante sua trajetória, a 
associação de gestão 
coletiva passou por  
uma série de adaptações 
e melhorias. Considerada 
referência no mundo,  
a instituição conta  
com mais de 50 mil filiados  
e é a maior do Brasil.

Em 2002, a ABRAMUS passou a 
representar artistas visuais por meio da 
AUTVIS (Associação Brasileira dos 
Direitos de Autores Visuais). Dois anos 
depois, foi criado o departamento de 
Teatro & Dança, que tem como objetivo 

considerado um dos comitês mais 
importantes da CISAC, o Business 
Technical Committee (BTC), 

promoveu um evento que reuniu 
sociedades de gestão coletivas do mundo 
inteiro na cidade de Lisboa, em Portugal. 
Gustavo Gonzalez, gerente de novos 
negócios, que é vice-presidente do BTC 
desde 2012, participou da reunião.  
     Alguns dos assuntos mais discutidos 
no evento foram: atualização dos grupos 
de trabalho que cuidam de distribuição 
de TV por assinatura e música online, 
apresentação da versão 5.0 do CISnET e 
andamento do projeto de disseminação 
dos códigos ISWCs.

A SCAPR (Societies’ Council for the 
Collective Management of Performers’ 
Rights) realizou sua 41ª Assembleia Geral 
entre os dias 24 e 27 de maio. o evento 
sediado pela sociedade canadense ACTRA 
foi realizado na cidade de Toronto, no 
Canadá, e reuniu 60 sociedades. Vale 
destacar que a ABRAMUS é a única 
sociedade brasileira que participa da 
SCAPR e tem o maior número de contratos 
e representação com grandes países como 
Inglaterra, holanda, Itália e Espanha.

Durante a reunião, as sociedades 
presentes debateram métodos, processos 
e avanços para os direitos conexos em 
âmbito global. “Uma nova e especial 
assembleia geral será realizada em 
novembro deste ano, em Madri, na 
Espanha, para definir algumas regras de 
negócios do VRDB e também os 
orçamentos de novos serviços 
relacionados ao VRDB para os anos de 
2017 a 2019”, conta Carlos Eduardo 
Franzão, gerente de operações 
Internacionais da ABRAMUS.

A ABRAMUS fechou parceria com 
a SAGAI (Sociedad Argentina de 
Gestión de Actores Intérpretes), 
uma sociedade de gestão coletiva 
de obras audiovisuais da 
Argentina. “Ela identifica as obras 
e os países de origem, e negocia 
um contrato de reciprocidade com 
uma associação de gestão coletiva 
do país de origem da obra. Em 
seguida, após a documentação da 
obra e dos titulares, faz o 
pagamento a esta associação 
estrangeira. É isso que está 
ocorrendo entre ABRAMUS e 
SAGAI”, explica Fabiana  
nascimento, gerente do 
departamento de Audiovisual.

Fabiana viajou à Argentina 
durante o processo para fechar a 
parceria. A primeira visita serviu 
para conhecer mais o trabalho da 
SAGAI. “Também recebi 
treinamento operacional em 
todos os setores da SAGAI para a 
implantação do sistema na 
ABRAMUS”, conta a gerente. 

A ABRAMUS passa a fazer a 
documentação das obras que 
possuem valores recolhidos pela 
SAGAI, identificando seus 
titulares, fazendo contato com 
esses artistas e o pagamento. A 
previsão é que o primeiro 
pagamento aos titulares no Brasil 
seja feito até o final de 2016.

ABRAMUS: nascida em 82, 
atualmente atua em diversas 
áreas ligadas à cultura

atuar na área de dramaturgia. Em 
2007, foi a vez do departamento de 
Audiovisual, um projeto inovador  
para a gestão coletiva de produções 
desta área.

Quer saber mais? Acesse o site da  
ABrAMUs: www.abramus.org.br

EVEnto EM PortUGAL 
dEBAtE distriBUição dE 
tV Por AssinAtUrA  
E MúsicA onLinE 
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pontodevista

cLáUdiA 
tAJEs 

Humanos  
na plateia

Mas hoje, ah, hoje a tela do cinema ou o 
palco do teatro já não são suficientes para 
manter o público alheio ao mundo lá fora. 
Agora vive-se a própria vida - e mais ainda, a 
dos outros - pelo celular. Que, por isso 
mesmo, precisa ficar ligado até o último 
minuto dos trailers, avisos e agradecimentos. 
É proibido fotografar este espetáculo, disse a 
voz macia da locutora que (se tudo correu 
bem) acabou de narrar a lista interminável de 
patrocinadores do espetáculo. Uma lista 
interminável de patrocinadores: nada se 
parece tanto com poesia. o fato é que, talvez 
porque “proibido” rime com “permitido”, 
nunca falta quem saia fotografando tudo, da 
entrada dos artistas ao bis. Sem contar todo 
aquele povo que faz selfie.  

ontem mesmo, no cinema, a moça que 
até deixou o celular no silencioso, mas à vista 
para não perder nenhuma mensagem ou 
chamada, atendeu a uma ligação. 
Sussurrando, como se assim incomodasse 
menos: “não posso falar agora. (...) no 
cinema. (...) Aquele do Darín, o do cachorro, 
sabe? (...) Uma graça, o cachorro. (...) Ah, não. 
Sério? E o que ele fez? (...) não acredito! 
Manda o nude! Te ligo na saída. (...) Beijo.” 

o advento do celular tornou menor um 
outro inconveniente típico, o pé do sujeito de 

Cláudia Tajes é conhecida por livros 
como “Dez (Quase) Amores”, “As 
Pernas de Úrsula & Outras 
Possibilidades” e “A vida sexual da 
mulher feia”. Nascida em Porto 
Alegre (RS), a profissional também 
atua como colaboradora e roteirista 
de projetos da Rede Globo.

Sem saudosismo, mas era bom aquele tempo em que a gente entrava no 
cinema, ou no teatro, ou em um show, e a atenção de todo mundo ficava 
grudada na tela ou no palco por uma hora e tanto. no máximo, e às vezes 
até com certa graça, alguma senhora conversava em voz alta demais com 
a amiga ao lado, um casal de namorados trocava ideias sobre o que estava 
vendo, um bando de adolescentes fazia piada no meio do filme, alguém 
cantava alto, muito mais alto do que João Gilberto jamais conseguiria. 

trás batendo na sua 
poltrona. E, na mesma 
linha dos hábitos 
irritantes dos humanos 
na plateia,  não dá para 
esquecer dos que levam 
uma refeição completa 
para a sala. não apenas a 
pipoca grande o bastante 
para alimentar dez 
escoteiros e o 
refrigerante tamanho 
litrão, mas hamburger, 
pastel, batata frita, kibe. 
Um amigo, certa vez, 
trocou de lugar porque 
uma mãe com dois filhos serviu galinha 
frita para os seus meninos durante a 
sessão de Faroeste Caboclo.

Eu sei, eu sei, o importante é ter 
público. Alguém poderá dizer que, 
pagando ingresso, o vivente pode comer 
até dobradinha. Está certo. Depois que o 
ilustre governo que está aí - por enquanto 
- já mostrou o quanto não se importa com 
a cultura, o jeito é aguentar de tudo. Até 
dobradinha. Mas se não for pedir demais, 
daria para tirar aquele toque de celular 
que imita um assobio só durante a peça?

“Um amigo, certa 
vez, trocou de lugar 

porque uma mãe com 
dois filhos serviu 

galinha frita para os 
seus meninos durante 

a sessão de Faroeste 
Caboclo”
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Repasse dos ECAD
calendário

Agenda
MêS A MêS, o RePASSe De VAloReS Do eCAD

Janeiro 
Casas de Diversão, Casas de 

Festas, Música ao Vivo, Rádio, 
Serviços Digitais (Internet 

Simulcasting), Show, Sonorização 
Ambiental e TV Aberta.

abril 
Casas de Diversão, Casas de 

Festas, Música ao Vivo, Rádio, 
Serviços Digitais (Internet 

Simulcasting), Show, Sonorização 
Ambiental e TV Aberta.

Julho 
Casas de Diversão, Casas de 

Festas, Música ao Vivo, Rádio, 
Serviços Digitais (Internet 

Simulcasting), Show, Sonorização 
Ambiental e TV Aberta.

outubro 
Casas de Diversão, Casas de 

Festas, Música ao Vivo, Rádio, 
Serviços Digitais (Internet 

Simulcasting), Show, Sonorização 
Ambiental e TV Aberta. Casas de 

Diversão, Casas de Festas, Música 
ao Vivo, Rádio, Serviços.

fevereiro 
Show e TV por Assinatura.

maio 
Carnaval e Festas de Fim de Ano, 

Show e TV por Assinatura.

agosto 
Show e TV por Assinatura.

novembro 
Movimento Tradicionalista 

Gaúcho (MTG), Show e TV por 
Assinatura.

março 
Cinema, Serviços Digitais 

(Streaming) e Show.

Junho 
Serviços Digitais (Internet 
Demais), Serviços Digitais 

(Streaming) e Show.

setembro 
Cinema, Festa Junina, Serviços 

Digitais (Streaming) e Show.

dezembro 
Extra de Rádio, Serviços Digitais 

(Internet Demais), Serviços 
Digitais (Streaming) e Show.



A cultura brasileira é cada vez mais valorizada e exportada, e o Departamento  
de Audiovisual da ABRAMUS é uma solução inovadora para a gestão coletiva  

de filmes, novelas, comerciais, séries e todas as produções desta área.


