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editorial

homenagem
O crescimento da ABRAMUS, hoje com mais de 9 mil associados, determinou a mudança
deste nosso veículo de comunicação. Iniciamos com o Informativo Abramus, que agora
transformamos em revista para dar maior vazão aos temas objeto de nossa atuação e
mais mobilidade aos vários assuntos de que cuidamos. A entidade agigantou em quadros;
cresceu em trabalho; cresceu em demanda da classe artística brasileira. Nos dois primeiros
números mostramos a história da Associação, seu crescimento e os rumos tomados pela
gestão. Agora, temos o dever societário de apresentar a vocês os novos rumos que estão
sendo trilhados pela entidade.

Roberto Corrêa de Mello
Presidente da ABRAMUS

Alguns empreendimentos, instrumentos e ferramentas criados internacionalmente e
abraçados vigorosamente pela ABRAMUS devem se destacados, e justamente por isto
apresentamos nesta edição uma sumária apreciação das ferramentas desenvolvidas pelas
sociedades de gestão autoral e geridas em favor da classe artística. As ferramentas CISAC,
como pode ser notado, prestam-se para resguardar os direitos autorais e bem deﬁnir o
que cabe a cada um dos abrigados pela chave de partição.
A homenagem vai para João Donato. Mestre da música brasileira, ﬁgura entre os criadores
da bossa nova e é um dos músicos que mais contribuiu, e contribui, para a evolução e a
difusão da nossa música. O piano de Donato transforma-se singela e harmonicamente
na apologia da simplicidade, compatibilizando a alma poético-musical com a grandeza
da música popular brasileira.

Próximo de completar 70 e com
mais de 40 anos de carreira, João
Donato ainda tem muito a dizer.
Em shows, ele canta músicas novas,
reapresenta clássicos, improvisa
e passeia pelo jazz latino.
Quando a ABRAMUS completou
20 anos, Donato foi convidado
para fazer o show comemorativo,
que teve a participação da
Orquestra Jazz Sinfônica e da
cantora Mônica Salmaso. Hoje,
próximo de completarmos 25,
reiteramos nossa admiração e
agradecemos a sua participação
nesta ediçao da revista, que marca
o início das comemorações.

A revista traz também uma entrevista concedida pela cantora Klébi, há 10 anos ﬁliada à
ABRAMUS e uma das mais vigorosas vozes femininas do Brasil, que empresta sua inteligência à canção popular.

Na sua opinião, onde se toca boa música
brasileira, principalmente nos grandes
centros?

Por último, e em consonância com o objetivo de manter nosso associado informado,
apresentaremos o assunto que delineia os novos rumos da entidade: a partir deste mês
de agosto, a ABRAMUS e a AUTVIS - Associação Brasileira de Artes Visuais, passam a ter
uma só gestão. Agregamos novos negócios às atividades da sociedade, para fomentar
a interatividade de criadores, que passam a ter uma sociedade que gere vários direitos,
analógicos, posicionando-se como um referencial na área autoral. Se já somos a maior
sociedade brasileira em execução pública de obras musicais, se já galgamos o topo na
área teatral ao desenvolver a gestão dos denominados Grandes Direitos, chegou a vez
dos artistas plásticos integrarem os nossos quadros, transformando a ABRAMUS na caixa
de ressonância das artes de qualquer natureza.

Eu acho que em São Paulo. Aqui existe
uma grande quantidade de lugares para o
músico se apresentar. São muitos grupos,
muitos cantores e orquestras se apresentando todos os dias, nos mais variados
horários e tipos de espaço. Fora de São
Paulo, não me recordo de nenhum outro
lugar assim.

Este é o nosso perﬁl. Transformar o cotidiano dando-lhe novas dimensões e abraçando
de corpo e alma a causa autoral.
Tenham todos uma boa leitura e até o próximo número da Revista ABRAMUS, o veículo
de comunicação da classe artística brasileira.

www.abramus.org.br
SÃO PAULO
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Com a pirataria e as novas mídias eletrônicas, o artista que vendia disco perdeu
muito mercado. Você acha que hoje o
show é a alternativa para o músico brasileiro sobreviver com dignidade?
Não é uma alternativa, é a única saída. Hoje
o disco não dá os resultados ﬁnanceiros necessários, então, para resolver isto o músico
tem que fazer muitos shows. E nisso São
Paulo é campeão, tem show todo dia, em
todo lugar! É bárbaro!
Em shows não há pagamento de direito autoral para os músicos, só para os
autores. Você acha que se os músicos
também tivessem uma pequena participação nesses direitos, os autores
acabariam recebendo mais?

Acho a idéia muito boa, já que estão juntos
trabalhando com a mesma ﬁnalidade. Se
os músicos tivessem essa participação, eles
próprios teriam interesse em informar as
músicas do show, pois estariam ganhando,
junto com o autor.
Em termos de música, em 2005 o Brasil
mandou cerca de US$ 25 milhões para
o exterior, enquanto o mundo inteiro,
somado, mandou para o Brasil não
chegou a US$ 12 milhões. Onde está o
erro: no Brasil ou no exterior?
É uma situação fora de controle. O erro está
na prestação contas, porque quem presta
contas aqui no Brasil tem a palavra ﬁnal. Se
nós não temos o menor controle nem das
nossas próprias coisas, que dirá das coisas
que envolvem os outros.
A ABRAMUS está abrindo um escritório
em Paris para controlar o repertório
brasileiro lá fora, senão perderemos a
paternidade das nossas obras. Lá eles
se apropriam da nossa música e o autor
passa a ser quem fez a versão. Não está
na hora de a gente colonizar lá fora e
deixar de ser eternamente colonizado?
É claro, está na hora de nós ditarmos as
regras e parar de concordar com o que

eles acham. Não é mais por aí. O certo é o
certo, e nós temos que exigir que se cumpra
o que é certo.
A música brasileira está crescendo muito
lá fora. A terceira música mais tocada no
mundo está entre a brasileira e a inglesa. Na sua opinião, quais são os novos
nomes que estão surgindo e divulgando
a nossa música internacionalmente?
Dos novos, talvez o pessoal da Bahia, os grupos de Axé. Tem também a turma do samba
e do chorinho, que têm viajado muito, e a
turma da Bossa Nova. Essa então nunca
parou de viajar o mundo inteiro mostrando
a nossa música, há muito tempo.
Mercados como Rússia, China e Coréia,
por exemplo, dão especial atenção à
música brasileira e lá a gente não se
promove. Você não acha que precisamos
divulgar mais e melhor a nossa música
lá fora, com o apoio do Ministério da
Cultura e do ministro Gil, que conhece
tão bem o assunto?
Seria muito importante que isto acontecesse
para que nós músicos pudéssemos viajar e
apresentar a música brasileira pelo mundo,
com as embaixadas se empenhando em
criar palcos brasileiros nos diferentes paí-
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ses. A nossa cultura e a nossa música atravessam
fronteiras e em geral agradam a maioria, mundialmente falando.
A estrutura da Bossa Nova foi uma novidade
que tomou conta do mundo, até hoje. Esse
mercado continua cativo para esse tipo de
música?
Olha, eu tenho a impressão que hoje os brasileiros
gostam mais de música brasileira do que gostavam,
eles eram muito mais roqueiros. Acho que hoje eles
sentem mais orgulho de serem brasileiros, têm mais
auto-estima, e isso é muito mais importante.
Você acha que a diversidade cultural do Brasil é o que diferencia a música brasileira das
outras?
Acho que é porque a história que ela conta é
bonita, de um povo bonito, de inﬂuências e descendências bonitas e variadas. A mistura de pretos, brancos, amarelos, azuis, índios dá um povo
bonito, que é o brasileiro, um dos mais bonitos
do mundo.
A qualidade do piano de Cuba é especial, em
qualquer barzinho você escuta excelentes
pianistas Como veio a inﬂuência cubana na
sua música?
Veio da convivência que eu tive com eles nos
Estados Unidos, em Nova York e Los Angeles. Lá,
a cultura e a presença deles são muito fortes nos

bares, bailes, festas, orquestras, enﬁm, em todos
os lugares. E todos os músicos de jazz se voltavam
para essas orquestras para arrumar trabalho, e era
lá que a gente conhecia todo mundo. Este estilo de
música estava na moda naquele tempo, era o que
tocava todo dia, e eu acabei aprendendo. Sentei
com eles para aprender como se fazia o negócio,
e acabei gostando.
Depois de tantos anos fazendo música, você
continua um passo à frente, convidando artistas jovens para gravar ou tocar com você.
Você sempre teve essa idéia de incentivar os
jovens?
A gente está sempre procurando alguma coisa. Os
jovens procurando experiência nos antigos e os
antigos procurando alguma novidade nos jovens.
Acho uma troca normal.
Nestes três shows Donatural você tocou com
seis artistas, alguns consagrados, outros novos.
Como foi essa experiência?
Eu gostei muito da novidade de tocar com o Chico
Pinheiro, foi uma grata surpresa, ele é muito bom.
O Max de Castro eu já conhecia, gosto muito, o
Johnny Alf, nem é preciso comentar. O Moreno
Veloso eu já conhecia de antes, já gravei com ele; o
Barreto e o Davi Moraes, ﬁlho do Moraes Moreira,
também são muito bons.
A música popular brasileira ainda é a melhor
do mundo?
Ela está ﬁcando boa outra vez, voltando ao que era
antes, passou aquele modismo estrangeiro. Com
certeza é a melhor do mundo.
Você tem gravado muita coisa nova com gente
nova. Você também tem feito coisa nova com
gente antiga?
Também, claro, ﬁz agora um samba com o Martinho da Vila chamado Suco de Maracujá. Mas
eu acho que não existe um critério para fazer
música. É sempre um acontecimento, um acaso,
um encontro.
Que trabalhos novos você tem agendado?
Eu vou gravar um CD com um cantor e compositor
francês, em Salvador. É um disco francês, com
produção do Jacques Morelenbaum.
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tecnologia
A ABRAMUS e as novas ferramentas
por Roberto Corrêa de Mello, presidente da ABRAMUS

Progressivamente, em função de uma gestão pouco apropriada, da evolução dos tempos, principalmente
com os novos mecanismos que propagam a execução pública como a internet, seja por download,
streaming; webcasting; simulcasting e outras formas de comunicação da mídia eletrônica, as sociedades
tiveram que se atualizar, implementando sistemas especíﬁcos de gestão e administração de seus catálogos,
sob pena de inviabilizarem o apontamento das titularidades de cada partícipe.

a registrar o fonograma, atribuindo-lhe o número seqüencial do
ISRC, sob pena de não aceitar o fonograma (e conseqüentemente
todas as titularidade ali abrigadas), do que resulta o não pagamento de direitos autorais aos respectivos titulares, autores, editor,
sub-editor, produtor fonográﬁco, intérprete principal e músicos
acompanhantes.
ISWC (International Standard Work Code)
Mais recentemente, a Cisac credenciou o ECAD como o agente
regional para o Brasil da ferramenta denominada ISWC (International Standard Work Code), que determina que cada obra, com
as respectivas participações dos autores e editor, sejam também
explicitadas por um código seqüencial, que permite a identiﬁcação
da obra por todo o mundo.

O ECAD, mandatário de tal gestão colegiada, oriunda da Assembléia Geral da qual são membros os presidentes ou

WID (Work International Database)

representantes das seis sociedades gestoras, acabou por implementar os códigos internacionais que indicam não só os

A lista WID, para disponibilização mundial dos catálogos nacionais,
é uma ferramenta implantada pela Cisac para as sociedades de
gestão coletiva, para explicitar os repertórios nacionais, tornando o
conhecimento de tais repertórios disponível em todo o mundo.

titulares das obras como a chave de partilhamento dos resultados, advindos dos contratos celebrados entre os autores
entre si; os autores e os editores; os editores e os sub-editores; os intérpretes e o produtor fonográﬁco; os músicos e o
produtor fonográﬁco; os contratos de licenciamento entre o produtor fonográﬁco estrangeiro e o produtor fonográﬁco
local; e ainda os versionistas, corporiﬁcando, enﬁm, todas as atribuições de titularidades, que será reﬂetida na chave de
distribuição de cada execução pública.

A Cisac e a Implementação das Novas Ferramentas
ISRC (International Standard Recording Code)
Por força das Convenções de Berna, Roma e da Convenção de
Genebra (Tratados Internacionais ratiﬁcados pelo Brasil), o Brasil está integrado ao regramento internacional que tem como
gestor a Confederação Internacional das Sociedades de Autores
e Compositores (CISAC), que fornece inclusive as ferramentas
apropriadas para codiﬁcação das obras artísticas, dentre elas, as
obras musicais.
Há três anos, o Brasil implementou legalmente a ferramenta denominada ISRC (International Standard Recording Code), e o fez por
intermédio do Decreto nº 4.533 de 19/12/2002. Pelo decreto, todos
aqueles que ﬁxam materialmente a obra musical estão obrigados

cação regrada das obras e enlaces de redes de informação entre
as associações, permitindo assim uma otimização do intercâmbio
de informações, o que resultará em uma economia signiﬁcativa
do ponto de vista administrativo.

Estas ferramentas, e tantas outras como a lista IPI, bem como os
meios eletrônicos de acesso para interação dos catálogos nacionais, que permitem a operabilidade internacional pelas sociedades
gestoras de outras países, foram determinantes para que as sociedades se modernizassem, atualizando seus sistemas de informática
e gestão de forma que seus titulares passassem a ter visibilidade
internacional e, portanto, passassem a receber seus direitos autorais
de maneira apropriada, em cada um dos países signatários dos
tratados internacionais, por intermédio das sociedade estrangeiras
ﬁliadas à Cisac.
CWR (Common Work Registration)
A CWR é uma ferramenta desenvolvida pela CISAC para migração
eletrônica da base de obras dos catálogos de editoras, para registro
recíproco e transmissão de catálogos para as sociedades de gestão
coletiva reconhecidas pela CISAC.
CIS (Common Information System)

A ABRAMUS e o desenvolvimento de
Ferramentas Eletrônicas – A Concorrência Leal

Diante do advento das novas tecnologias, a ABRAMUS,
vislumbrando a possibilidade de ingressar o repertório
brasileiro no cenário mundial, por deliberação de sua
Diretoria, procedeu a implementação de sistemas de
gestão que permitissem receber as informações oriundas das ferramentas ditadas pela CISAC, municiandose, para tanto, de pessoal técnico gabaritado e apto
para a moderna gestão coletiva de direitos autorais.
Aliás, vale lembrar que o mundo inteiro tratou de implementar as novas tecnologias.
Assim procedendo, pelo seu esforço e eﬁciência, a
ABRAMUS galgou notoriedade no meio artístico. Os
artistas vieram em peso para os quadros da entidade,
que hoje conta cerca de 9 mil associados. E vai crescer
mais. Muito mais.
Ora, como não convergirem para uma associação que
difunde o repertório dos titulares, transmitindo informações eletrônicas ao ECAD e para todo o mundo? É
assim que bem se representa a classe autoral.

Outra ferramenta eletrônica desenvolvida pela CISAC destinada à
gestão global e digital dos direitos de autor, baseado na identiﬁ-
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Klébi

O show sempre foi muito
importante para mim, eu vendo
muito CD em shows, mesmo hoje,
com a boa distribuição de Inverno
do seu jardim, meu último CD.

Com 15 anos de carreira Klébi e associada da ABRAMUS, lançou seu
primeiro CD em 1995. Seu trabalho é basicamente paulista e é uma das vozes
de mais personalidade da música brasileira. Ela visitou recentemente
a Associação e nos concedeu esta simpática e gostosa entrevista.

Fala um pouco da sua vida proﬁssional,
o que você está fazendo?
Eu lançei meu quarto CD, Inverno do seu
Jardim, por uma gravadora pequena. O
interessante é que eu já tinha trabalhado
com outra gravadora pequena, e até de
mais nome, mas não tive uma distribuição
tão boa como agora.
É uma gravadora nova?
É uma gravadora de amigos. São pessoas
que vêm de estúdios, alguns tocam com
outros artistas, mas ainda está no comecinho, dando os primeiros passos. O esquema
de distribuição nem estava fechado, mas
eles tocaram a bola pra frente e o CD foi
muito bem distribuído, o que, diga-se de
passagem, é do que todo mundo reclama.
Eu estou muito satisfeita, vendo o meu CD
em todos os lugares.
Como você vê a questão da venda de
CD hoje, para o artista?
A questão da pirataria inﬂui diretamente
nisso, principalmente para os medalhões.
Para os “medalhinhos” também, claro,
mas não interfere tanto porque como ainda
estão no começo da carreira não estão preocupados com o turbilhão que vem depois,
que é a venda do CD.
Qual é o seu público?
O meu trabalho é sediado em São Paulo.
Desde 1995, quando eu gravei o meu
primeiro CD, Dabliu, nunca mais saí para

nenhum trabalho, embora o meu CD seja
vendido e tocado em rádios de outros lugares, e eu recebo por isso. Eu ﬁco muito
feliz, mas o meu trabalho é paulista.
Como é o seu público: mais jovem, mais
velho, de todas as idades..?
De todas as idades. No início, meu primeiro
CD era mais restrito aos “trintões”, mas
hoje eu sinto que estou atingindo outra
faixa também, e isso é muito importante
para mim.
Quais foram as suas inﬂuências musicais?
Eu tive uma tia que cantava e desde garotinha ela me incentivou muito. Minha
mãe também cantava muito em casa, e eu
fui crescendo ouvindo ela e os cantores e
cantoras que ela gostava. Como ela curtia a
velha guarda, eu, que ouvia jovem guarda,
naturalmente também ouvia (e gostava)
das músicas. Isso foi bom, pois eu tive
uma visão bem ampla da música brasileira
desde garota.
E a música brasileira no exterior?
Eu acho que ela é cada vez mais divulgada,
independentemente de moda, porque a
música brasileira é sempre moda lá fora.
Todos os estilos acabam despertando nos
jovens de outros países um grande interesse
pela nossa música, tanto axé, como bossa
nova, samba, etc..
Na sua opinião, quais os grandes nomes
que estão despontando?

Bom, mesmo sendo muito focada no meu
trabalho, acho que a Ana Carolina, por
exemplo, como cantora, compositora,
instrumentista, é uma grande artista. Tem
também a Adriana Calcanhoto, que é um
pouco mais antiga, mas é imbatível.
E os direitos autorais?
De um tempo pra cá isso tem sido uma
preocupação maior para mim. Eu venho
de uma época que nós não tínhamos esse
controle. Pra você ter uma idéia, eu estou na
ABRAMUS desde 1990, em 1995 eu gravei
meu primeiro CD, e só então tive contato
com o assunto e comecei a entender melhor
a questão de direitos autorais.
Hoje, para ter este controle, o show
é tão ou mais fundamental que o CD,
principalmente por causa da pirataria.
O seu CD está vinculado aos shows que
você faz?
Está vinculado sim, eu vendo muito CD em
show, sempre vendi. O show sempre foi
muito importante pra mim, mesmo hoje,
com a boa distribuição do meu último CD.
Eu tenho feito mais ou menos quatro shows
por mês, o que é muito para uma carreira
como a minha, dá mais ou menos um por
semana.

de isso se reverter para São Paulo, que hoje
tem uma outra realidade. E também porque
o Rio já está muito saturado.
Como você informa seus shows para a
ABRAMUS?
Normalmente eu venho aqui e passo todas
as informações bem detalhadas – dia, hora,
local – muitas vezes por escrito, também
passo e-mails. Assim, tudo o que eu vou
fazer ﬁca registrado..

Eu informo a ABRAMUS de todos
os meus shows. Passo todas as
informações bem detalhadas, por
escrito ou por e-mail, e tudo o que
eu vou fazer ﬁca registrado.

Você acha que a ABRAMUS poderia ser
um veículo de comunicação entre os
artistas?
Eu acho que já é. A ABRAMUS tem uma
atuação muito abrangente em todos os
setores da música, a gente percebe isso no
dia-a-dia. Há sempre espaço para conversar,
esclarecer alguma coisa, obter qualquer
informação. E é disso que o artista precisa,
dessa mentalidade aberta e moderna, que
é o mais importante.

A ABRAMUS tem uma atuação
abrangente em todos os setores
da música, e a gente percebe
isso no dia-a-dia. Há sempre
espaço para conversar,
esclarecer, obter informações,
e é disso que o artista precisa.

Se você fosse priorizar alguma coisa na
sua carreira, o que você faria?
Acho que iria fazer coisas que ainda não ﬁz.
Por exemplo, divulgar o meu trabalho como
compositora para outros intérpretes.
Existem mais intérpretes no Rio que em
São Paulo?
Acho que sim, não só no Rio como no resto
do Brasil. Mas está havendo uma tendência
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em foco
O SHOW E O ECAD
Adonis Marcelo
Gerente de Marketing da ABRAMUS

especial
É importante e oportuno apresentar aos
nossos associados uma breve exposição
sobre os critérios de show, música ao vivo e
outras informações adicionais que poderão
esclarecer dúvidas quanto à utilização e execução de música em usuários diversos.

de execuções de obras, obtendo assim um
ponto que será o fator multiplicador das
vezes em que aquela obra foi executada
e que, portanto, por essa quantidade será
paga. Vale ressaltar que estamos falando de
estabelecimentos adimplentes.

Primeiramente, é necessário explicar a classiﬁcação para show e música ao vivo. Show
é o evento, sem periodicidade constante
estabelecida (pode ser toda semana, por
exemplo), em que o artista se apresenta e
toca o seu ou o repertório de outro, de forma a constituir uma apresentação especial,
com pagamento do usuário exclusivo para
aquele evento. Assim, o valor obtido na cobrança deste show é repassado diretamente
ao rol de obras apresentadas pelo artista ou
captadas pelo ECAD no local.

É importante ter em mente os critérios, que
valem muito para todos aqueles que participam desta rubrica do direito autoral. É
bom lembrar a todos os usuários de música
que o ECAD não recebe, em nenhuma
hipótese, dinheiro em espécie. Todo e
qualquer pagamento é efetuado por meio
de boleto bancário, emitido tão e somente
pelo próprio ECAD.

Música ao Vivo diz respeito ao estabelecimento que tem como praxe a utilização

Aproveito também esta oportunidade
para reiterar a importância de os autores
manterem atualizado o cadastro de suas
obras no ECAD, pois temos veriﬁcado que
existem muitas obras ainda pendentes de

ABRAMUS E AS ARTES
A ABRAMUS acaba de ﬁrmar com a AUTVIS - Associação Brasileira
dos Direitos de Autores Visuais uma coalizão de interesses na gestão
coletiva dos direitos dos autores visuais.
A AUTVIS, entidade fundada em novembro de 2002, atualmente
gestiona o direito autoral de mais de 45.000 artistas visuais do mundo todo, dentre eles, Miró, Dalí, Edvard Munch, Alexander Calder,
Andy Wharol mediante representação decorrente de contratos ﬁrmados com sociedades co-irmãs estrangeiras e contratos ﬁrmados
com administrações e fundações individuais geridas pelas famílias
de artistas, como Picasso, Roy Lichenstein e Henri Matisse.
No âmbito nacional, a AUTVIS conta com a ﬁliação de mais de 300
artistas visuais, dentre eles Victor Brecheret, irmãos Campana, Sonia
Menna Barreto, Celito Medeiros, Ismenia Coaracy, Oswaldo Goeldi,
tendo como Presidente o artista plástico Saulo Mota.
A união das entidades representa um importante marco na história
da gestão coletiva brasileira, tendo de um lado a ABRAMUS, que
próximo de completar 25 anos de trabalho em prol dos titulares do
direito autoral da área musical, agora irá contribuir com sua experiência, eﬁciência, credibilidade e conﬁança para o aprimoramento
da gestão coletiva no setor das artes visuais, especialmente, no que
tange à aplicação das novas tecnologias, utilizadas com sucesso
na ABRAMUS e que estarão disponíveis à AUTVIS.

constante (e permanente) de música, mesmo
que seja a apresentação de um artista “contratado” para ser, aquele dia, o intérprete
das músicas que servirão ao público daquele
usuário. Desta forma, este pagamento de
música ao vivo será distribuído com base em
um rol coletado por um sistema de rodízio
e amostragem (dias sorteados), que por sua
vez irão compor uma base onde todos os
lugares classiﬁcados nesta categoria terão
seu dinheiro somado e dividido pelo número
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identiﬁcação quando da distribuição dos
shows, o que gera muitos créditos retidos
na referida rubrica. E mais: a agenda de
shows (com dados completos, data, local,
cidade), de suma importância, que em breve
será incluída em nosso site, atualmente
pode ser obtida através do Setor de Apoio
Operacional.
Um grande abraço, esperando ter esclarecido um pouco este assunto.

Mais uma vez, a ABRAMUS, cumprindo seu papel e com pioneirismo, amplia seus trabalhos, como já o ﬁzera quando tomou
a iniciativa de implantar, em maio de 2004 o setor dedicado às
obras dramáticas, dramático-musical, balés, coreograﬁas, óperas,
operetas, mímica, pertencentes ao Grande Direito.
Desta feita, a coalizão com a AUTVIS entidade que no curto espaço
de 4 anos conseguiu conquistar credibilidade e posicionamento forte
no setor, além de atuar na promoção do artista visual realizando
eventos como a recente Exposição Coletiva Visão da Sociedade
Brasileira, na qual participaram 32 criadores visuais, abrangendo
fotograﬁa, artes plásticas e escultura, irá despontar no cenário nacional como instrumento de fortalecimento da categoria, em prol dos
titulares do direito de autor visual e do próprio direito autoral.
Com isso, ganham também os usuários dos diversos setores, EDITORIAL, PUBLICIDADE, TV/CINEMA E INTERNET/MULTIMÍDIA, entre
outros, que contarão com as facilidades que a união de esforços
entre as sociedades proporcionarão quanto a agilidade dos procedimentos, a maior divulgação dos artistas e toda a metodologia
advinda da aplicação das novas tecnologias.
A união de todas as artes, música, artes visuais, teatro, balé certamente
resultará em grandes benefícios patrimoniais e culturais para todos os
titulares do direito autoral, independentemente de sua categoria.

Entre os executivos da AUTVIS, Rodrigo e Fabiana, da esquerda
para a direita: Saulo Mota - Presidente da AUTVIS; Maria Cecilia
Garreta Prats - Diretora da AUTVIS, Roberto Mello - Presidente
da ABRAMUS e Maria Luiza Egea - Diretora da AUTVIS.
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em pauta
Com o objetivo de manter nossos associados informados sobre os principais acontecimentos relativos à música,
no Brasil e no mundo, publicamos o edital referente ao concurso que está sendo promovido pela
Sociedade Argentina de Autores e Compositores de Música (SADAIC)

PREMIO 70º ANIVERSARIO DE SADAIC
Concurso Latinoamericano de Composición de Obras Sinfónicas “GUILLERMO GRAETZER”
1936 – 2006
REGLAMENTO
“LA SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA (SADAIC),
CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL 70º ANIVERSARIO CONVOCA AL CONCURSO
LATINOAMERICANO DE COMPOSICIÓN “ GUILLERMO GRAETZER”, que será regido
por el siguiente REGLAMENTO:
Art 1º Llámase a concurso para la presentación por parte de compositores nacidos
en cualesquiera de los países latinoamericanos y/o extranjeros que certiﬁquen cinco
(5) años o más de residencia, en alguno de los países de Latinoamérica, de una
OBRA PARA ORQUESTA SINFÓNICA, INEDITA, que no haya sido ejecutada total o
parcialmente, SIN SOLISTAS, de una duración no menor de diez (10) minutos.
Art 2º EL PRIMER PREMIO consistirá en el otorgamiento de la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10.000) y EL SEGUNDO PREMIO signiﬁcará el pago de PESOS SEIS MIL ($ 6000).
En uno y otro caso, se procurará el respectivo estreno mundial por la Orquesta Sinfónica Nacional u otro organismo, de la República Argentina. SADAIC se hará cargo
de la confección del correspondiente material de orquesta. Además, los ganadores
recibirán medalla y diploma que certiﬁca el PREMIO obtenido.
ORGANICO MÁXIMO: Maderas, disposición por tres - Piccolo, 2 ﬂautas, 2 oboes,
corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot / Metales - 4 cornos,
3 trompetas, 3 trombones, tuba baja / Percusión - hasta 5 instrumentistas incluídos los
timbales / dos arpas, celesta, piano / Sección completa de instrumentos de arco. Se
aceptara asimismo la disposición de partitura en la Sección de Maderas, por dos.
Art 3º LAS OBRAS QUE SE PRESENTEN NO DEBERÁN HABER SIDO ESTRENADAS NI
EDITADAS, EN UNO U OTRO CASO, NI TOTAL NI PARCIALMENTE.
Art 4º La presentación de las partituras deberá observar, en general, las características adecuadas, en cuadernillo, no siendo aceptadas hojas sueltas ni grafía musical
dudosa o poco clara.
NO DEBERA FIGURAR DEDICATORIA ALGUNA, NI TAMPOCO INDICACIONES CON
LETRA CURSIVA, DEBIÉNDOSE APLICAR, DONDE CORRESPONDA, EL TIPO GRÁFICO
SIMILAR AL DE IMPRENTA.- EN LA PARTITURA, NO DEBERÁ HABER INDICIO ALGUNO
QUE REVELE LA IDENTIDAD DEL COMPOSITOR.
Art 5º El aspirante deberá presentar dos ejemplares completos de su partitura,
bajo lema o seudónimo.-En sobre aparte, cerrado y lacrado, deberá ﬁgurar,
exteriormente, la siguiente leyenda: “ PREMIO 70o ANIVERSARIO DE SADAIC
- CONCURSO LATINOAMERICANO DE COMPOSICIÓN DE OBRAS SINFÓNICAS “
GUILLERMO GRAETZER” 1936-2006, PARA UNA OBRA PARA ORQUESTA SINFÓNICA, INEDITA, SIN SOLISTAS”, seguida del título de la obra que se presenta y el
lema o seudónimo que adopta el compositor . Dentro de ese sobre aparte, cerrado

y lacrado, en papel doblado, no legible desde fuera, deberán constar apellidos y
nombres completos del compositor, tipo y número de documento de identidad;
datos completos de su domicilio, ciudad y país donde reside, teléfonos y E-MAIL,
si los tuviese, CURRÍCULO SINTETICO, el lema o seudónimo que única y exclusivamente, en la presentación de la obra, para este CONCURSO LATINOAMERICANO
“ GUILLERMO GRAETZER” haya adoptado; fotocopia del registro de la obra en la
Dirección Nacional del Derecho de Autor u organismo equivalente del país en el
que reside, y la ﬁrma del compositor.
En consecuencia, LA OBRA, NO ESTRENADA E INÉDITA, PRESENTADA BAJO ESTAS
ANTEDICHAS CONDICIONES, NO DEBERÁ HABER SIDO DECLARADA EN SADAIC,
NI EN NINGUNA OTRA SOCIEDAD AUTORAL, PARA QUE NO HAYA EVIDENCIA DE
LA IDENTIDAD DEL COMPOSITOR.
Art 6º La recepción de las obras se efectuará en la sede central de SADAIC - Departamento de Comunicaciones - calle Lavalle 1547 - Piso 3o (CP 1048) - CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA, en forma personal de
10 a 15 horas y por correo, hasta el día viernes 30 de marzo de 2007. Para cualquier información, dirigirse a COMUNICACIONES - Teléfono: 4379-8677/ / Email:
rmisciagna@sadaic.org.ar.
Art 7º A los efectos del presente CONCURSO, la COMISION ASESORA DE MÚSICA
SINFÓNICA Y DE CÁMARA DE SADAIC OFICIARÁ COMO JURADO, y se expedirá
dentro de los próximos sesenta días que siguen a la fecha límite de recepción de
las partituras.
Art 8º El JURADO podrá otorgar distinciones especiales a aquellas obras que, a su
juicio, reúnan mérito para ello.
Art 9º Las obras no premiadas, y los sobres de datos personales no serán devueltos,
y quedarán en el Archivo de SADAIC.
Art 10º EN TODOS LOS CASOS, LA PARTICIPACIÓN EN ESTECONCURSO CONLLEVARA, INDEFECTIBLEMENTE, POR PARTE DEL ASPIRANTE, EL DEBIDO CONOCIMIENTO
COMPLETO DEL TEXTO DE ESTE REGLAMENTO Y SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO.
CUALQUIER SITUACIÓN QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO,
Y QUE NO HUBIERA SIDO PREVISTA EXPRESAMENTE EN ESTE REGLAMENTO, SERA
RESUELTA POR EL JURADO, EL CUAL POSEE CARÁCTER DE IRRECUSABLE, SIENDO
SU DECISIÓN INAPELABLE.
MARIO GARCIA ACEVEDO – SECRETARIO
EDUARDO ESTEBAN TEJEDA – PRESIDENTE

Professor Miguel Reale (1910 – 2006)
A ABRAMUS presta homenagem póstuma ao ilustre advogado, jurista e ﬁlósofo, e manifesta sua profunda admiração pela
lucidez, pela força intelectual, pelo senso absoluto de justiça e pela tolerância serena que ele manteve até o ﬁm de sua vida.
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