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Mulheres em ação

ROBERTO CORRÊA DE MELLO
Presidente da ABRAMUS
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Éa vez das mulheres darem a tônica do trabalho da 
ABRAMUS e demonstrar a contribuição feminina para 

as artes brasileiras. O cenário artístico brasileiro sempre foi 
pontuado por grandes interpretes que imprimem sua pecu-
liaridade e sensibilidade, dando uma tipicidade a cada obra 
que interpretam. Ao longo da história da música brasileira 
sabemos da contribuição de Carmem Miranda, Chiquinha 
Gonzaga, de Elizeth Cardoso e outras grandes musas ins-
piradoras da classe musical. Neste número a ABRAMUS dá 
destaque especial a uma dessas grandes intérpretes fi liadas 
aos nossos quadros que nos honram com suas declarações 
e manifestam seus pontos de vista sobre os rumos de suas 
carreiras, o pagamento de seus direitos e como nossa asso-
ciação empresta seu profi ssionalismo em benefi cio da clas-
se artística. Zizi Possi ilustra esta edição. 

Uma vez mais, no momento de pesar e também de grande 
homenagem, lembramos do nosso grande Dorival Caymmi, 
que deixa para as futuras gerações uma das maiores con-
tribuições poético-musicais de nossa história, o grande 
Caymmi é relembrado, e será sempre, como porta voz do 
povo, o porta voz do mar, o músico que interpretou a sen-
sibilidade do povo brasileiro. 

Tratamos ainda na revista da ABRISAN, associação coliga-
da a ABRAMUS que se encarrega da codifi cação do audio-
visual, das novidades que o departamento internacional traz 
do encontro de Malta, da AUTVIS e dos Grandes Direitos (Dra-
maturgia). Aqui o destaque é nossa querida Lya Luft, escritora 
importante e que sempre tem prestigiado a ABRAMUS. Lya 
vai ter suas obras Perdas e Ganhos e O silêncio dos Aman-
tes encenadas brevemente. Não percam as peças que, certa-
mente, reproduzirão com beleza e singeleza a obra literária 
da nossa grande escritora.

Estamos sempre trazendo no-
vidades e prestando nossa con-
tribuição para a divulgação das 
artes brasileiras. Este é o nosso 
trabalho. Boa leitura a todos. 
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O relatório com os 650 fonogramas que geraram 
pontuação para músicos, no período de janeiro 
e março de 2008, já está disponível página da 
Internet da ABRAMUS (www.abramus.com.br). 
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Ivan Lins é o novo 
associado ABRAMUS
No mês de setembro a ABRAMUS recebeu a filiação 
de Ivan lins, um dos maiores nomes da música 
brasileira. O cantor tornou-se conhecido do público 
em 1968, quando participou do Festival Universitário 
da canção popular, realizado pela extinta TV Tupi. 
No ano seguinte, Elis Regina contribuiu para o 
reconhecimento de Ivan, ao gravar Madalena, de 
autoria do cantor e Ronaldo Monteiro de Souza. 
carioca da gema, Ivan lins teve seu talento como 
compositor reconhecido pelas divas americanas 
Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Em 1971 ele  
gravou Agora, seu primeiro trabalho como  
intérprete. De lá para cá cantou inúmeros  
sucessos, como Abre alas, Somos todos iguais  
essa noite, cartomante, Aos nossos filhos  
entre muitos outros. “Estou muito feliz em  
poder contar com a ABRAMUS na defesa  
dos direitos autorais”, afirma o compositor.

Site da ABRAMUS disponibiliza  
o ranking dos mais executados
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RJ - Nelson Sargento reúne  
bambas do samba em novo CD
Incansável aos 84 anos, o cantor, compositor e 
pintor Nelson Sargento lançou em agosto o cD 
Versátil, pelo selo Olho do Tempo. como o nome 
sugere, o trabalho é uma mostra da capacidade 
que o sambista mangueirense tem de transitar por 
vários estilos, como fox, bolero, marcha-rancho e 
valsa. Talento que o consagrou ainda na década de 
1950. O disco, com 16 faixas, sendo oito inéditas, 
contou com a participação de Zeca pagodinho, 
Dona Ivone lara, Wagner Tiso e da Velha Guarda 
da Mangueira. “ com esse cD, que traz o humor da 
malandragem, vamos levar o samba para as novas 
gerações de amantes da música”, diz Sargento.

Hit sertanejo é 
sucesso no México
Paz na cama, sucesso da década de 
1990 de Leandro e Leonardo, está de 
volta às paradas, mas desta vez no 
exterior. A canção de Edson Mello, 
representado pela ABRAMUS, aparece 
há mais de 45 semanas entre as 20 
músicas latinas mais tocadas da 
revista norte-americana Billboard. 
Interpretada pelo mexicano Fidel 
Rueda, de apenas 25 anos, Paz en este 
amor – título da música em espanhol -, 
agradou os mexicanos . “Paz na Cama 
é um marco para a música country. 
Com ela preconceitos foram quebrados 
porque pela primeira vez a música 
sertaneja foi tocada no Canecão”, 
lembra Mello. 

PE - Novo associado: João Paulo Jr. 

PR - Banda curitibana 
com agenda cheia

RS - Tchê Garotos estréia em DVD 

A ABRAMUS de Pernambuco recebeu em setembro a filiação do músico João 
Paulo Jr..Desde os 14 anos rodando pelas estradas do Nordeste para mostrar 
suas músicas, o artista está numa constante busca de novas experiências. 
Tanto que em um de seus trabalhos homenageou o estilo mangue beat, 
e agora se prepara para lançar, ainda este ano, o CD de músicas gospel: 
Louvores – encontro com Jesus.  “Percebo que a ABRAMUS dá enorme 
atenção ao Nordeste do país. Foram os amigos de Campina Grande que me 
alertaram para o trabalho da associação” explica João. Após o lançamento, 
ele promete voltar com tudo para a música que o consagrou: o forró.

Após o sucesso do DVD, MTV Apresenta, 
de 2006, o pessoal do Relespública 
encerra 2008 divulgando um novo 
trabalho. Efeito Moral é o quinto álbum 
da carreira do trio de Curitiba, filiado 
à ABRAMUS, e traz canções com um 
ritmo mais pop. Com 14 faixas inéditas, 
o destaque do CD é a participação 
de Samuel Rosa, do Skank, na faixa 
Tudo que eu preciso. Na agenda, estão 
programados shows no Paraná, São 
Paulo e Rio Grande do Sul.

Com 13 anos de carreira e 11 discos lançados, 
o grupo gaúcho Tchê Garotos está em fase 
de finalização do seu primeiro DVD, com 
o título Tchê Garotos do Brasil. Gravado 
durante um show em São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul, a banda contou com 
a forcinha extra do público de mais de 60 
mil pessoas presentes.  “Foi no estado que 
impulsionamos a nossa carreira, por isso, 
decidimos gravar o show lá”, explica Sandro Coelho, associado à ABRAMUS e 
maior arrecadador de direitos autorais do estado em 2007. O DVD chega às lojas 
em novembro, pela Som Livre, e tem seis faixas inéditas, além do repertório do 
álbum Atitude. “Nos últimos dois anos, fizemos show no país inteiro, sendo 
muitas vezes a ser os mais tocados nas rádios. Chegou a hora de crescer”, afirma 
Coelho que além de compositor, é diretor e produtor musical do grupo.

BA - Ivete Sangalo  
e Saulo Fernandes para crianças
Ivete Sangalo e Saulo Fernandes lançaram o CD Casa Amarela em homenagem 
ao Dia das Crianças. O projeto é resultado da vontade que os artistas tinham de 
se aproximar do público infantil. Para isso, os dois trabalharam na montagem 
do repertório dando ênfase à inocência e ao universo lúdico dos baixinhos. Para 
compor as 11 músicas do álbum, eles se inspiraram nas canções que ouviam na 
infância. Outro diferencial é como assinam a obra: Veveta e Saulinho, forma 
carinhosa como são tratados pelos amigos. A cantora Xuxa contribuiu com o 
projeto participando da música Sono, que fala sobre a hora de dormir.
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Dona de uma 
voz suave e 
incomparável, 
a intérprete 
fala sobre 
sua trajetória 
artística, as 
experiências 
com estilos 
diferentes e 
sobre pirataria, 
em entrevista 
exclusiva
Por Joyce Carla

E
este ano, Zizi Possi completa 30 anos de carreira, e para  
comemorar gravou 12 shows com participações especiais  
de grandes nomes da música brasileira, como Alcione, Alceu Valença 
e Ivan Lins. Paulistana do Brás, Zizi tem a versatilidade única  
de quem canta da popular Asa Morena à refinada Per Amore. 

aBraMUs – você fez acústicos 
muito antes de o estilo ter se 
“popularizado”. De onde surgiu a 
idéia de fazer um disco assim? 
ZiZi Possi – Minha formação musical é 
erudita, e eu amo música, o som dos ins-
trumentos, ouço freqüências que rara-
mente são ouvidas ou percebidas pela 
maioria das pessoas. Então o que chamam 
de “acústico”,  para mim é um jeito de des-
velar o corpo da música, a  beleza. É uma 
necessidade da minha alma.

aBraMUs – seu 1º disco ao vivo foi 
lançado em 2005. Como foi essa 
experiência? Pretende repeti-la?

ZP - Gravar ao vivo tem suas dores e 
suas delícias. Acabei de realizar uma 
maratona de gravações ao vivo, 12 sho-
ws semanais, diferentes um do outro. 
Cada terça, de março a maio, apresentei 
no Tom Jazz, um repertório e um con-
vidado especial – um amigo – que veio 
cantar comigo. E, em cada show, com a 
ajuda do diretor José Possi Neto, fomos 
criando roteiros com a atmosfera do 
convidado, para recebê-lo da melhor 
maneira, e também pontuar minha afi-
nidade musical com ele. Estiveram co-
migo: Alcione, Eduardo Dussek, Alceu 
Valença, Luiza Possi, Ivan Lins, Toni-
nho Ferragutti, Edu Lobo, Roberto Me-

nescal, João Bosco e Ana Carolina. Os 
outros dois shows não tiveram convi-
dados, porque um foi de repertório ita-
liano (Per Amore) e o outro só de sam-
bas e músicas brasileiras. Todos os 
shows foram gravados em áudio – Au-
diomobile, e vídeo – Bonanza Produ-
ções, e busco parcerias para finalizar e 
lançar todo o material em DVDs.

aBraMUs – em 1991, você passou 
por um episódio de “pirataria”  
antes mesmo da internet – quando 
um fã gravou o seu show ‘sobre 
todas as coisas’ em fita K-7, e pediu 
para que você a autografasse.  
Como você vê o fenômeno da 
pirataria atualmente no Brasil?
ZP - Lembro que na época em que a pi-
rataria começou, ela acontecia via fitas 
K7, que danificavam depois de duas au-
dições, o cabeçote do gravador, e o cri-
me, literalmente não compensava. Tal-
vez por isso a indústria tenha dado tão 
pouca importância a esse delito. Com o 
advento dos CDs, a coisa mudou de fi-
gura, e realmente começou a prejudicar 
seriamente os compositores, músicos e 
artistas, e a ameaçar as gravadoras. Aí, 
com a chegada da internet, e além de 
tudo da mídia em mp3, que sintetiza o 
tamanho do conteúdo, fez-se noite no 
mercado de som. Digo mercado de som, 
porque hoje em dia não se vende só 
música. Aliás, a música abriu as portas 
de um mercado que se transformou 
numa feira de variedades, onde a músi-
ca é só a cerejinha do bolo. Enfim, acho 
que essa realidade dura está inegavel-
mente nos instigando a encontrar no-
vas maneiras de valorizarmos e reali-
zarmos nossa arte e nosso trabalho, de 
industrializá-lo e distribuí-lo. Quem 
sabe até, conseguir devolver o entrete-
nimento à gaveta que pertence, e ter a 
da música igualmente preservada. Daí a 
importância do serviço da ABRAMUS. 

aBraMUs – você foi uma  
das primeiras cantoras brasileiras  
a gravar em outros idiomas.  
isso muda o seu estilo? 

ZP - Foi um trabalho. Trabalhar com 
música me dá a liberdade de  não co-
nhecer fronteiras de idiomas ou rit-
mos. Minha identidade não se sente 
ameaçada, pelo contrário. Esse tipo de 
trabalho me engrandece como artista, 
aperfeiçoa, treina.... como um ator, que 
pode interpretar um vilão, em outra 
peça ser mocinho, mas não se confun-
de com o trabalho nem com o persona-
gem. Continua sendo um ator – cada 
vez mais experiente e preparado.

aBraMUs – ‘Per amore‘ foi um 
grande sucesso seu em italiano. 
o fato de ter sido tema de novela 
contribuiu para isso?
ZP - Sem dúvida, a novela foi impor-
tantíssima para a divulgação da músi-
ca Per Amore, e do meu trabalho em 
italiano, como também foi a paixão 
despertada na Hebe Camargo. Ela fi-
cou tão apaixonada pela música, que 
foi me assistir em vários shows, além 
de me receber muitas vezes no seu 
programa, de um jeito muito carinho-
so e especial. Podemos dizer que a no-
vela fez tocar, e a Hebe fez todo mun-
do saber quem é que cantava a música 
que tanto tocava nas rádios...

aBraMUs – Quais os planos futuros?
ZP - Bom, como já te falei, a série de 12 
shows que fiz no Tom Jazz, de março a 
maio de 2008, gerou um verdadeiro in-
ventário de músicas, que pretendo trans-
formar em DVDs. Procuro parcerias!

aBraMUs – o que prefere, compor 
ou cantar? 
ZP – Se eu estiver com música, estou 
com Deus! Não importa a forma: can-
tando, arranjando, compondo..... músi-
ca é a melhor companhia!
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Zizi Possi: shows 
realizados este 
ano gerararam 
inventário de 
músicas que a 
intérprete pretende 
transformar 
em DvDs

Sofisticada
e perfeccionista

Zizi Possi

TRABAlhAR coM MúSicA ME  
Dá A liBERDADE DE  não conhEcER  
fRonTEiRAS DE iDioMAS oU RiTMoS
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Dois livros da 
autora serão 
adaptados 
para o teatro, 
cujos direitos 
foram 
negociados 
pelo Grande 
Direito da 
ABRAMUS
Por Leonardo Costas

Lya Luft
nos palcos

Lya Luft: suas histórias 
chegam ao teatro

Perdas & 
ganhos e o 

silêncio dos 
amantes: 

livros de 
sucesso 

levados aos 
palcos

E
m breve, Perdas & Ganhos e O 
Silêncio dos Amantes, duas 
produções da escritora Lya 
Luft, estarão em cartaz nos 
palcos brasileiros. Associada 

da ABRAMUS há mais de três anos, ela é 
um dos 152 membros da dramaturgia e 
literatura brasileira que fazem parte do 
Grande Direito, departamento que prote-
ge as obras de autores e escritores que são 
adaptadas ao teatro, cobrando os direitos 
autorais correspondentes e garantindo 
sua representação de forma adequada. 

Entre as diversas obras escritas por Lya 
em mais de 40 anos de carreira, Perdas & 
Ganhos obteve maior sucesso, ficando 113 
semanas na lista dos livros mais vendi-
dos, com quase um milhão de exemplares 

comercializados. Na obra, a escritora dia-
loga com os leitores, convencendo-os de 
que o tempo não pode, jamais, ser des-
perdiçado com valores superficiais que 
muitas vezes são disseminados pela mí-
dia, pela moda e pelo consumismo. Se-
gundo Guilherme Amaral, supervisor de 
Grande Direito da ABRAMUS, a intenção 
é passar a mesma mensagem nos palcos. 
“Para garantir uma representação fiel da 
obra, nos preocupamos com todos os de-
talhes, ou seja, a produção, direção, adap-
tação e o elenco”, explica. Ele também 
confirmou que a peça será um monólogo. 
“Nós já definimos o formato e agora va-
mos decidir quem será a atriz”, afirma. Os 
direitos autorais do livro foram negocia-
dos com produtor teatral Sandro Chaim.

A ABRAMUS também foi procurada 
para negociar os direitos autorais de ou-
tro livro da escritora: O Silêncio dos 
Amantes. “Já realizamos um acordo com 
o diretor teatral Moacyr Góes para adap-
tação da obra”, disse Amaral. A obra foi 
lançada este ano e já vendeu perto de 
70.000 exemplares. A história aborda a 
incomunicabilidade e o silêncio entre 
pessoas que se amam ou deviam se 
amar, os conflitos familiares, a busca de 
um sentido da vida, rancores, incom-
preensão, mas também magia e amor 
nos relacionamentos. 

o desafio da adaPtação
Na visão de Lya, apesar das duas peças 

apresentarem situações distintas, os 
desafios serão semelhantes. “Ainda não 
temos data e elenco definidos para as 
apresentações. Mas, em ambos os casos, 
serão necessários atores gabaritados. 
Como Perdas & Ganhos será um monó-
logo, a atriz precisa ser muito compe-
tente. Já em O Silêncios dos Amantes, 
os profissionais devem ter uma grande 
bagagem emocional e intelectual, para 
entrar na pele desses sofridos persona-
gens em que todos nos vemos um pou-

co”, afirma a escritora.  Por questão de 
respeito ao elenco, ela disse que não 
pretende acompanhar os ensaios de 
suas obras. “Eu nunca interfiro e não 
pretendo me intrometer em nada”, afir-
mou a autora, que só abrirá exceções 
para se reunir com os responsáveis pe-
las peças caso eles queiram discutir al-
guma questão ou sanar dúvidas.

Segundo a escritora, existem algumas 
obras de sua autoria que ela gostaria de 
ver representadas nos palcos. “Acredito 
que Quarto Fechado, Exílio, Asa Esquer-
da do Anjo são romances fáceis de ence-
nar. Minhas produções são, segundo 
vários entendidos, muito teatrais e ci-
nematográficas”, explica. 

Perdas & Ganhos e O Silêncio dos 
Amantes não serão os primeiros livros 
da escritora a se transformar em espe-
táculos teatrais. Os direitos autorais de 
História de Bruxa Boa, uma produção 
voltada às crianças, foram negociados 
pelo departamento de Grande Direito 
da ABRAMUS com o diretor de teatro 
Ronald Radde. A encenação ocorreu em 
Porto Alegre (RS) de abril a julho de 
2008 e obteve grande aceitação do pú-
blico e da crítica.

“Não busCo as histórias. ELas NasCEm dE mim”
Lya Luft é uma romancista, poetisa e tradutora brasileira. nascida em santa Cruz do sul, em 15 de 
setembro de 1938, completou recentemente 70 anos. em mais de 40 anos de profissão, publicou diversos 
livros de poemas, ficção e romances. associada da aBraMUs, ela fala de seus projetos pessoais e da 
importância para o autor em ver suas obras adaptadas ao teatro.

Quais de suas obras deram  
maior prazer na hora de  escrever?
LL – Considero Mar de Dentro um livro encantado e 
mágico. O Silêncio dos Amantes está mais próximo de 
mim. Perdas & Ganhos e O Rio do Meio são uma forma 
mais direta de estar com os leitores. No fundo, gosto 
de todas as minhas obras e só as publiquei porque 
foram, cada uma no seu momento, o melhor de mim.

Há algum novo projeto em andamento?
LL – Acabo de entregar à Editora Record mais um 
livro infantil, denominado Criança Pensa. Pretendo 
escrever outro ensaio sobre os conflitos que nossa 
cultura gera nos indivíduos, que provavelmente  
se chamará Mitos, Medos & Mentiras.

de onde você busca  
inspiração para suas histórias?
LL - Na verdade, eu não busco. As historias  
vêm a mim, nascem de mim, e escrevo quando 
“querem” ser escritas.

Qual a importância do papel do departamento  
de grande direito da aBraMUs no controle  
e no repasse dos direitos autorais ao escritor da 
obra, quando ela é adaptada para o teatro?
LL - O autor normalmente tem um agente literário 
que cuida de sua obra, mas a ABRAMUS, ainda 
mais por ser uma entidade extremamente correta, 
cuida do repasse financeiro ao autor, que com  
isso se tranqüiliza e se sente protegido.
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D
orival Caymmi deu à Bahia e 
ao mar a eternidade dos po-
etas, da maneira mais de-
mocrática possível. O baia-
no – que depositou os 

segredos da baiana na voz de Carmem 
Miranda – homenageou seus amores 
com letras despretensiosas e convidou o 
rico e o pobre, o culto e o alienado para 
cantarem juntos. Funcionou. A soma do 
seu esforço se revela em incalculáveis re-
gravações, releituras e citações de versos 
sobre o mar, a saudade, os pescadores, a 
praia e o luar, em adaptações ora eruditas 
ora inflamáveis, dignas de um trio elétrico 
em Carnaval de ano inteiro. 

reconhecimento
Morto recentemente, em 16 de agosto, 

com 94 anos, o cantor e compositor teve 
seu legado artístico celebrado ainda em 
vida. Em 1986, Caymmi foi homenageado 
no desfile vitorioso da Mangueira no Car-
naval do Rio de Janeiro, cidade que o aco-
lheu desde 1937 até sua morte.  “Meu avô 
teve o privilégio de presenciar o próprio 
reconhecimento e fez questão de viver 
muito bem a vida, sempre com coerência”, 
lembra Juliana Caymmi, neta do mestre.

Tomado de encanto pelo Rio de Janei-
ro, o calouro da Rádio Nacional nunca 
deixou de cantar a Bahia. Macunaíma te-
ria gostado de conhecer a preguiça de 

Caymmi, que em mais de 70 anos, com-
pôs 120 canções para cerca de 20 discos. 
A produção parece incipiente, mas o tí-
tulo de obra-prima concedido a cada uma 
delas deixa qualquer produtor de hits in-
juriado. Rosa Morena, O que é que a 
Baiana Tem?, Maracangalha, Suíte dos 
Pescadores, Samba da Minha Terra, são 
registros que atingiram a memória cole-
tiva como registros folclóricos contados 
por pai e mãe na hora de dormir.

Afeito ao sorriso, Caymmi costumava 
rejeitar a dor e a queixa. Infelizmente, a 
tristeza ganhou força quando Stella Ma-
ris, sua companheira por mais de 60 anos, 
entrou em estado de coma. Abalado, o po-
eta morreu de amor e, em uma história 
que não deixa nada a dever às narrativas 
da literatura e do cinema, Stella faleceu 11 
dias depois, deixando três filhos, sete ne-
tos e cinco bisnetos. A família sabe que a 
arte de Caymmi é tão eterna quanto o mar 
e a Bahia, e já une esforços para preservar 
a memória do baiano. Entre os projetos, 
estão um musical e um site que reúne o 
acervo em texto, áudio e vídeo, previsto 
para ser lançado em 2009. “Estamos digi-
talizando as memórias de meu avô para 
mostrar sua vida, suas particularidades e 
como isso se refletia em sua obra. Artista 
e homem de família, ele era a mesma pes-
soa dentro e fora de casa, sem se deslum-
brar com a fama”, orgulha-se Juliana. 

com carinhoAo mestre, 

A música brasileira 
perdeu em agosto  
um compositor plural: 
Dorival Caymmi. em 
vida, ele foi um artista 
que disfarçava sua 
genialidade em canções 
despretensiosas
Por Amanda Mont’Alvão

Dorival caymmi: 
projetos 
pretendem 
preservar a obra 
e a história do 
importante 
compositor baiano

O ISAN é A 
ferrAmeNtA 

perfeItA, 
pOIS AjudA A 
IdeNtIfIcAr 

SeuS AutOreS 
dIretOS NA 

hOrA de pAgAr 
O dIreItO 
AutOrAl

O
sucesso de uma novela ou 
filme passa, literalmente, 
pelas mãos dos autores-ro-
teiristas. Eles são os grandes 
responsáveis pela criação e 

adaptação das histórias que emocionam 
e empolgam o público em geral. Visando 
proteger os direitos autorais desses pro-
fissionais e conscientizá-los das garan-
tias proporcionadas pela lei, a Associação 
Brasileira de Codificação de Obras Audio-
visuais (ABRISAN) e a Associação Brasi-
leira de Roteiristas de Televisão e Outros 
Veículos de Comunicação (AR) firmaram 
parceria. Mas, para os objetivos serem 
atingidos, é necessário que seus trabalhos 
sejam registrados no código ISAN (Inter-
national Standard Audiovisual Number), 
um sistema de numeração voluntária que 
identifica o conteúdo de obras audiovisu-
ais, ajuda no combate a pirataria e auxilia 
no pagamento dos direitos autorais.

Acordo importAnte
Atuando há mais de 20 anos como 

autor-roteirista, Marcílio Moraes, presi-
dente da AR, explica que o acordo é muito 
importante para o setor. “Nós somos os 
profissionais mais prejudicados por cer-
tas concepções equivocadas que existem 
na área audiovisual brasileira. O roteiro é 
a base da obra. Mas essa verdade não tem 
se traduzido, especialmente no nosso ci-
nema. Na medida em que deixarmos cla-
ro quais são os nossos direitos, o código 
ISAN irá nos beneficiar”, disse. 

Para ele, o convênio entre as duas asso-
ciações possibilitará que a categoria tenha 
maior conhecimento dos direitos que 
possui. “Nossos profissionais sempre ti-
veram muita dificuldade em controlar as 
exibições de suas obras porque faltava um 

meio viável de monitoramento. Acredito 
que o código ISAN e o acordo que viabi-
lizamos nos possibilitarão esse controle”, 
explica Moraes, que fez parte da equipes 
que escreveram roteiros de novelas e mi-
nisséries de grande repercussão nacional, 
como Roque Santeiro e Irmãos Coragem. 

Giuliana Castorino, assistente de audio-
visual da ABRISAN, afirmou que a parce-
ria entre as associações, além de viabilizar 
descontos ao filiado da AR que registrar 
sua obra original no código ISAN, permi-
te que o trabalho autoral seja reconheci-
do. “O ISAN é a ferramenta perfeita, pois 
além de facilitar a comercialização de um 
audiovisual e coibir a pirataria, também 
ajuda a identificar seus autores diretos, o 
que possibilitará o pagamento dos direitos 
autorais. Por isso, o apoio da AR é estraté-
gico visto que o trabalho do roteirista é a 
primeira etapa no longo processo de pro-
dução de uma obra audiovisual”, explica.

autores-roteiristas
parceria beneficia os

Acordo entre a ABrISAN e a Ar defenderá os direitos autorais de obras  
registradas no código ISAN Por Leonardo Costas

“Sempre tivemos muita dificuldade em 
controlar as exibições das obras porque 

faltava um meio viável para isso. Acredito que 
o código iSAn e o acordo que viabilizamos com 

a ABriSAn nos possibilitem esse controle”, 
diz marcílio moraes, presidente da Ar
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Giuliana Castorino, 
da ABRISAN
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o fi nal de setembro ocor-
reu em Malta a 12 edição 
do CIS Sessions, Commom 
Information System, que 
contou com a participação 

de 100 representantes de entidades mu-
sicais de sociedades do mundo todo e da 
ABRAMUS. Organizado pela Cisac (Con-
federação Internacional de Sociedades de 
Autores e Compositores), o encontro du-
rou quatro dias e contou com 21 reuniões 
técnicas. Houve um acréscimo de 10% 
no número de obras desde o último Cis 
Sessions, graças à integração das bases da 
DIVA, ECAD, Artijus e também de novos 
contribuintes do WID.

A Cisac propôs a criação de um grupo 
de trabalho a fi m de avaliar a performance 
do CisNet e criar regras de negócio. Para 
isso, requisitou a participação de socie-
dades de diferentes territórios e a ABRA-
MUS ingressou nesse grupo. A entidade 
pretende proporcionar treinamentos para 
que as sociedades possam utilizar de ma-
neira adequada o sistema da Cisac. 

ABRAMUS 
participa 
do 12ª CIS 
Sessions 
junto com 
as mais 
importantes 
sociedades 
de autores 
do mundo

NOVO SISTEMA EM OPERAÇÃO
Todas as sociedades deverão se adaptar 

aos novos mecanismos não só por uma 
questão operacional, mas também por 
causa da aprovação das regras de negó-
cios (professional rules). “Reivindicamos, 
juntamente com a sociedade argentina, 
mais atenção e treinamentos para a Amé-
rica do Sul, uma vez que todos os cursos 
foram realizados na Europa. Nos coloca-
mos também à disposição para ajudar os 
países africanos de língua portuguesa, por 
conta da nossa experiência no ano pas-
sado quando, a convite da Cisac, fomos a 
Moçambique para uma série de reuniões”, 
explicou Roseany Fagundes, supervisora 
do departamento internacional da ABRA-
MUS , e que esteve presente no encontro. 

Professional Rules são regras de negócio 
que a Cisac aprovou e que as sociedades 
deverão aderir até 2011. Para isso, a con-
federação defi niu uma classifi cação para 
catalogar as sociedades dentro de um cro-
nograma: as entidades mais desenvolvi-
das deverão adotar as regras até junho de 
2009, as em desenvolvimento em junho 
de 2010 e as sociedades menos desenvol-
vidas terão até junho de 2011 para se adap-
tar. Por essa classifi cação, a ABRAMUS 
deverá estar totalmente adaptada às regras 
até junho de 2009. “A classifi cação obtida 
pela ABRAMUS nos enche de orgulho, já 
que é fruto do bom trabalho desenvolvido 
e nos motiva a trabalhar ainda mais, para 
estarmos perfeitamente adaptados em 
2009”, diz Roseany Fagundes.
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Direitos autoraisem Malta

Em Malta, reunião 
da Cisac defi niu 
as regras de negócio 
a partir do CisNet
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Talento brasileiro
reconhecido na França
AUTVIS disponibiliza lista de fi liados para Academia 
de Artes francesa, que premia artistas do mundo todo 

D 
ezoito artistas brasileiros 
foram premiados, este ano, 
pela Societé Académique 
des Arts, Sciences et Let-
tres, da França, por sua 

contribuição à cultura nacional. Entre os 
vencedores estava o artista digital, Dudu 
Cruz, fi liado da AUTVIS, que recebeu a 
medalha de prata. A associação, que ad-
ministra os direitos autorais dos criadores 
visuais, mantém contato constante com a 
delegada da Academia no Brasil, Portugal 
e África Lusófana, Diva Pavesi. A lista de 
artistas fi liados à AUTVIS é analisada 
pela Comissão Superior de Recompensas 
da instituição, que analisa e escolhe os ar-
tistas a serem contemplados.

Dudu Cruz afi rma que fi cou surpreso 
quando Diva o contatou pela primeira 
vez. “Ela me pediu um dossiê das mi-
nhas obras. Mas só soube da participação 
fundamental da AUTVIS quando recebi 
a medalha aqui no Brasil. Graças ao prê-

mio da Academia, estou com três quadros 
em uma exposição coletiva em São Paulo”, 
comemora o artista. Na mesma ocasião, a 
AUTVIS foi elogiada por Pavesi.

RECONHECIMENTO
Em todo o mundo, a Academia conta 

com o apoio dos delegados de várias partes 
do mundo que apresentam seus possíveis 
candidatos para receber as insígnias. Devi-
do ao trabalho da AUTVIS, os artistas  da 
entidade têm chances de reconhecimento 
internacional. Para os premiados que não 
puderam participar da cerimônia ofi cial 
em Paris, foi realizada uma solenidade para 
recebimento das medalhas e diplomas em 
São Paulo, no Ateliê da artista plástica Dir-
cea Mountfort, premiada em 2007. “Eu co-
nheço o trabalho da AUTVIS. Sou prova da 
seriedade deles. O contato com a Acade-
mia é uma alternativa para a divulgação, 
além da proteção que eles fazem para o 
nosso trabalho”, declara Dircea.
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À esquerda, 
o artista Dudu 
Cruz recebe a 
honraria concedida 
pela Societè 
Academique 
de Arts, Science et 
Letres pela Societè 
Academique 
de Arts, Science 
et Letres.  
À direita, a AUTVIS 
é homenageada 
por Diva Pavesi

Por Joyce Carla

LE
N

IR
A

 C
R

U
Z

CL
EM

EN
TE

 M
EY

ER



no 
Líder

de direitos
autorais
Associe-se à AbrAmus e seja mais um  

artista a receber seus direitos autorais

www.abramus.org.br
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m 2004, a ABRAMUS ini-
ciou suas atividades em de-
fesa dos direitos autorais 
na área de dramaturgia e, 
ao longo deste período, am-

pliou signifi cativamente seu quadro 
de associados, hoje com 152 fi liados. 
Desde o começo, a associação realiza 
um intenso trabalho nas salas de espe-
táculos para divulgar a necessidade da 
autorização do autor para encenação 
das peças. Foi assim que o setor de 
Grande Direito da ABRAMUS conse-
guiu atingir efi ciência tanto na fi scali-
zação quanto na arrecadação e na dis-
tribuição dos valores referentes ao 
direito autoral. 

Além da atuação em território nacio-
nal, tornou-se necessário buscar parce-
rias com sociedades estrangeiras. As-
sim, fechamos com instituições 
européias como Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE, Espanha), 
Societé dês Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD, França) e Società 
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE, 
Itália). Na América Latina, com a Aso-
ciación General de Autores del Uruguay 
(AGADU, Uruguai), a Sociedad General 
de Autores de la Argentina (ARGEN-

quatro anos

A defesa dos 
direitos dos autores 
de peças teatrais 
é a missão do setor 
de Grande Direito 
da ABRAMUS, que 
há quatro anos zela 
por seus associados
Por Roberto Corrêa de  Mello

TORES, Argentina) e a Sociedad de Au-
tores Nacionales de Teatro, Cine y Au-
diovisuales (ATN,Chile). E, recentemente, 
vieram novos parceiros: a Sociedade Por-
tuguesa de Autores (SPA, Portugal), a 
Ukrainian Agency of Copyright and Re-
lated Rights (UACRR, Ucrânia) e a Soci-
été Suisse des Auteurs (SSA, Suíça). A 
ABRAMUS também fechou com agen-
tes literários e dramaturgos que atuam, 
por exemplo, na Inglaterra, Espanha, 
Estados Unidos e, em outros países da 
América do Sul. Graças à iniciativa, a 
ABRAMUS legalizou a realização de 
produções teatrais como O Pequeno 
Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; 
As Criadas, de Jean Genet; e O Ensaio 
Sobre a Cegueira, de José Saramago, en-
tre outros.

Mas o maior diferencial da ABRAMUS, 
em relação a outras sociedades, está no 
conhecimento que seus profi ssionais 
têm do mercado teatral brasileiro, suas 
obras e seus autores, garantindo equilí-
brio nas negociações. Para ilustrar a boa 
aceitação que a classe dedica ao trabalho 
que vem sendo desenvolvido, temos em 
média três novos associados por mês. E, 
até hoje, nenhum deles se desligou do 
quadro associativo.

Direito preservado: 
graças ao trabalho 
da ABRAMUS, peças 
teatrais recolhem 
direito autoral 
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Setor de Grande Direito completa
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www.abramus.org.br
Associação Brasileira de Música e Artes

Estar vinculado à uma 
associação musical é a 
única  forma de você 
receber seus direitos 
autorais. A Abramus  
está há 26 anos no 
mercado e não tem  
fins lucrativos.

O repasse do direito 
autoral pela Abramus  
é automático e você  
não precisa ligar para 
cobrar, como ocorre em 
outros lugares.

A Abramus tem o mais 
moderno sistema de 
dados vinculado ao 
Ecad e às principais 
associações mundiais. 

Associe-se à Abramus e seja mais um  
artista a receber seus direitos autorais

à ABRAMUS

Três boas razões
para você se filiar


