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CNCDA

Classe artística
mobilizada contra
revisão da lei do
direito autoral

CLARICE VIVE

Beth Goulart encarna
a complexa escritora
brasileira no teatro
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O presidente
da ABRAMUS,
Roberto Mello,
apresenta a nova edição
da revista da entidade,
que vem em momento
crucial para o direito
autoral

Rafael bramusa

pena que ele não existe.

10
capa
Tato, vocalista

décima quarta edição da Revista ABRAMUS chega às suas mãos em
um momento crucial para as discussões relacionadas ao direito autoral no Brasil. Vivemos uma época em que os direitos legítimos de toda
uma cadeia produtiva, a da cultura, estão ameaçados por uma proposta
de revisão da lei que parte justamente de quem deveria protegê-los.
O texto colocado em consulta pública pelo Ministério da Cultura carrega aberrações jurídicas, argumentos inconstitucionais e o fantasma do
controle social, da intervenção estatal na iniciativa privada. Mais do que
tudo, ameaça jogar fora mais de 12 anos de debates públicos que resultaram na lei de 1998, e que já contempla as necessidades dos criadores.
Uma reportagem especial, escrita pelo repórter Leonardo Costas para
a seção Direito Autoral, relata todos os esforços e a mobilização da classe
artística contra essa proposta de revisão, que culminaram na criação do
Comitê Nacional de Cultura e Direitos Autorais (CNCDA).
Além disso, seguimos renovando a proposta editorial, com novidades na seção Notícias. A reportagem de capa vem em clima
de comemoração, uma entrevista exclusiva com Tato, o vocalista e
principal compositor do grupo Falamansa, que em 2010 completa
uma década da gravação de seu primeiro disco e 12 anos de carreira e sucesso. Você também vai conhecer a realidade dos artistas
que têm a estrada como maior companheira, e todas as novidades
da AUTVIS, ABRISAN, e, claro, da ABRAMUS. Boa leitura!
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Bienal, Guia de CDs, Tom Zé,
Dominguinhos e mais

Programe-se para os próximos
shows e exposições

Classe se mobiliza contra
revisão da lei e cria o CNCDA

Conheça a rotina de artistas que
fazem muitos shows por mês

DVDs com ISAN, cadastro de
fonogramas, Troféu Gonzagão

Beth Goulart encarna Clarice
Lispector nos palcos

Paulo Batimarchi fala da
proteção aos pré-lançamentos
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notícias

“Fui bancário,
assalariado do PCB,
o ‘Partidão’. Depois,
fui jornalista, e, tendo
fracassado, resolvi fazer
música que é mais fácil.”
Tom Zé, cantor
e compositor baiano

Qual a sensação de ganhar um
prêmio como o Shell?
Eu me sinto honrado. A alegria é
grande, principalmente porque eu
sei o quanto Luiz Gonzaga lutou para
colocar a música do Nordeste no Sul
do país. Acho que, se ele estivesse
vivo, teria ganho esse prêmio.
Que músicas você tem escutado?
Muita coisa do Adoniran Barbosa.
Eu tenho escutado aquele CD
comemorativo dos 100 anos dele.
Muito bom! Gostei.
Qual é a sua principal inspiração?
Inspiração é momento, meu amigo.
Eu sempre pego o acordeom pela
manhã e começo a compor. A parte
da manhã, para mim, é o melhor
horário, pois moro em apartamento
e fica complicado tocar à noite, né?

Dois dos principais desenhistas do mundo estão prestes a se encontrar.
O renomado ilustrador brasileiro Mauricio de Sousa deu início a um projeto
que tem como objetivo unir a Turma da Mônica com os personagens do japonês
Osamu Tezuka, conhecido como o “pai do mangá moderno”. Os dois artistas eram
muito amigos, e a parceria, que ficou parada durante décadas – a ideia se iniciou
antes da morte de Tezuka, em 1989 – já esta em andamento. O tema da história
foi definido: será ecologia e provavelmente se passará na Amazônia. “Ainda hoje,
quando me lembro do meu ‘irmão’Tezuka-San, sinto duas emoções: uma
de tristeza por ele não estar mais aqui e outra de agradecimento pelo privilégio
de tê-lo conhecido e de ter recebido dele a energia
dos seus conhecimentos e da sua amizade”,
afirma Mauricio de Sousa. O projeto ainda
não tem data prevista para sua conclusão.

Mauricio de Souza Produções

Em seu álbum José, Antonio
Villeroy traz canções com
instrumentação suave e letras que
mesclam metáforas e linguagem
direta. Biscoito Fino, 2010.

Biscoito Fino

Manuscrito, o primeiro disco solo
de Sandy Leah, é um trabalho
intimista, predominantemente
acústico e suave.
Universal Music, 2010.

Universal Music

Em Zé Ramalho canta Jackson do
Pandeiro é o quarto volume da
série em que o artista paraibano
homenageia um músico que o
influenciou. Discobertas, 2010.

Discobertas

Saiba o que nossos artistas fizeram
quando ainda não eram famosos

Projeto une Mauricio de Sousa e Osamu Tezuka

GUIA - CD
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Quando se ouve falar em forró
ou baião, o nome de Dominguinhos
logo vem à cabeça. Nascido
em Garanhus, Pernambuco,
o compositor e instrumentista teve
como mestre Luiz Gonzaga e foi o
ganhador do Prêmio Shell de Música
2010. De sua casa, em São Paulo,
ele falou com a Revista ABRAMUS.

ANTES DO TOPO

Cláudia ribeiro

A Associação Brasileira dos Direitos de Autores Visuais (AUTVIS) será representada por grandes nomes na 29ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo, prevista
para acontecer entre os dias 25 de setembro e 12 de dezembro, no Parque do
Ibirapuera. Entre os artistas filiados, com obras serão expostas no evento, merece
destaque o brasileiro Oswaldo Goeldi, ilustrador, desenhista e gravador, autor da
famosa gravura Chuva (veja acima). “O público terá a oportunidade de conhecer
mais sobre o trabalho deste importante artista nacional, que levará à Bienal obras
que merecem ser vistas”, diz a gerente de operações da AUTVIS, Fabiana Garreta.
Além de Goeldi, fazem parte da lista oficial de artistas participantes da Bienal: Claudio Perna (Venezuela), Joseph Kosuth (EUA), Nan Goldin (USA), Palle
Nielsen (Dinamarca) e Sophie Ristelhueber (França), cujas obras são representadas no Brasil pela AUTVIS.

PAULO GUIMARãES

Ariano Suassuna, um dos
principais nomes da dramaturgia
brasileira, está em alta nos
palcos dos quatro cantos do
país. A peça humorística O Santo
e a Porca, escrita em 1957, foi
selecionada pelo Plano BR de
Cultura 2009/2010 e está sendo
encenado simultaneamente por
43 grupos teatrais brasileiros,
com destaque para Grupo
Oxente e Cia Limite 151. “Nos
apaixonamos pelo humor de
Ariano Suassuna. Os textos dele
são clássicos e têm algo a dizer”,
afirma o diretor de produção da
Cia Limite 151, Edmundo Lippi.
Até o final do ano, a peça será
apresentada em 85 municípios
dos 27 estados brasileiros.

Os artistas associados à ABRAMUS foram
o destaque do Prêmio Açorianos de Música do
Rio Grande do Sul. Considerado o maior do Rio
Grande do Sul, o evento foi realizado em abril,
no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Das 35
categorias premiadas, 26 foram para filiados da
ABRAMUS. O disco Bah, do grupo Quartchêto,
foi um dos vencedores. Na categoria MPB,
Gelson Oliveira (Tridimensional) levou o prêmio
de melhor compositor. Juliano Barreto (Canto Prometido) foi eleito o melhor
intérprete. “Esse prêmio é muito importante, sendo considerado o Oscar
da música aqui no Rio Grande do Sul. Foi muito legal ver que a maioria dos
vencedores é associada à ABRAMUS”, destacou Ayrton dos Anjos, conhecido
como Patinete, representante da associação.

Marcelo Rossi

Autvis na Bienal de Artes

O “príncipe” do Baião

Associados em destaque

Danielle Freitas

© Oswaldo Goeldi/AUTVIS, 2010 ‘Chuva’, 1957, Agradecimento a Lani Goeldi

Grupo Oxente e Cia
Limite 151 releem
Ariano Suassuna

E o que você indica para quem está
começando hoje a carreira?
Você tem que ter muito preparo, que
vem da formação e da informação. A
teoria musical também é importante.
E, é claro, a prática. Você tem que
praticar bastante. E, por último,
a disciplina. Sem disciplina você
não vai a lugar nenhum.

agenda

domingo

segunda

terça

quarta
01

SETEMBRO

quinta

sexta

02

02

04

05 • Fábio Jr., em Piraí/RJ

06

07 • Expocristã 2010, no Expo Center Norte,        

08 • Expocristã 2010, no Expo Center Norte,         

09

10 • Expocristã 2010, no Expo Center Norte,         

11 • Expocristã 2010, no Expo Center Norte,        

12 • Expocristã 2010, no Expo Center Norte,         

13

14

15

16

17 • Fábio Jr. no Rio de Janeiro/RJ

18 • Grupo Eva no Uai Folia

19

20

21

22

23

24 • Fábio Jr. em Maceió/AL

25 • Fábio Jr. em Campina Grande/PB

26

27

28

29

30

01 • Ivete Sangalo em Porto Alegre/RS, no
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• Chiclete com Banana
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ASSESSORIA IVAN LINS
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ANDREW MACNAUGHTAN

ANDRé schirilo
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Quer divulgar seu show ou evento na Revista ABRAMUS? Envie um e-mail para comunicacao@abramus.org.br
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direito autoral

Em defesa da

Criado por 24 entidades, CNCDA manifesta posição contrária
à revisão da lei do direito autoral, proposta pelo MinC Por Leonardo Costas

T

emendo a interferência do governo na gestão e administração dos direitos autorais e na
produção cultural brasileira, diversos setores da classe artística nacional, representados por
24 entidades, se reuniram no teatro Juca Chaves em 12 de abril, em São Paulo. O encontro que resultou na fundação do Comitê Nacional de Cultura e Direitos Autorais (CNCDA),
reuniu mais de 150 pessoas entre elas Juca de Oliveira, Thomas Roth, Eduardo Araújo, Zezé Mota
e outras personalidades. O presidente da ABRAMUS, Roberto Mello, que está a frente do comitê,
ressaltou a importância de mobilizar a categoria para reivindicar seus direitos: “A medida prejudica
muito os artistas, pois lhes tira a possibilidade de ter a palavra final em relação ao uso de suas obras.
Eles querem ter aquilo que já está garantido constitucionalmente, que é o direito de defender a sua
produção intelectual”.
A classe artística brasileira e
demais componentes da cadeia
produtiva apontam que, além
do alto risco de estatização, a
legislação proposta representa
um retrocesso do Brasil na consolidação do direito autoral e da
propriedade intelectual. Dalton
Morato, consultor jurídico da
Associação Brasileira de Direitos
Reprográficos (ABDR) também
compartilha dessa opinião. “É
uma intervenção desnecessária
que burocratiza todo o processo. Não há necessidade disso,
até porque a lei proposta pelo
Ministério da Cultura (MinC)
reduz os direitos de quem ela
busca proteger. Modificar uma
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legislação, que é nova e está há
12 anos em debate, é precipitado e arriscado”, afirmou, sem esquecer de ressaltar a importância do nascimento do CNCDA
nessa questão. “É uma oportunidade dos diferentes setores
da cadeia produtiva opinarem
sobre a lei”, concluiu.
Para Marcus Vinícius, presidente da Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes (AMAR),
a criação do comitê chega em
um momento oportuno. “Não
fomos chamados pelo MinC
para participar da elaboração do
projeto, que contraria nossos interesses e que mistura autoritarismo e ignorância, inclusive de

a legislação
proposta
representa
retrocesso
do Brasil na
consolidação
do direito
autoral e da
propriedade
intelectual

fotos: Flavio Santana / Biofoto

classe artística
Artistas e entidades reunidos no evento que fundou
o CNCDA: categoria unida contra a revisão da lei

questões técnicas relacionadas
a Cultura. O CNCDA deve ajudar
a colocar as coisas nos devidos
lugares”, explicou.
Juca de Oliveira ressaltou a
união da categoria contra uma
possível intervenção governamental em um direito privado.
“O que estamos vendo é uma
mobilização da classe artística
contra a tentativa de controle
do poder do criador por grupos políticos”, ressaltou. Já a
atriz Zezé Mota convocou a
população para que se familiarize com o assunto tratado e
pediu apoio de todos: “Precisamos ganhar a sociedade. Todos
devem tomar conhecimento
do que está acontecendo e os
motivos pelos quais não concordamos que a lei autoral seja
estatizada. Temos que ganhar a
sociedade para fortalecer nossa luta”, disse em seu discurso.

“Os artistas
querem aquilo
que já está garantido
constitucionalmente,
o direito de defender a sua
produção intelectual”
Roberto Mello,
ABRAMUS

Abaixo, a
atriz Zezé Mota
canta em defesa
dos direitos de autor:
“Temos que ganhar a
sociedade”
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entrevista

rindo à toa

Aos doze anos
de carreira,
Tato, vocalista
do Falamansa,
relembra as origens
Por Sonia Xavier

D

e uma banda que
“não existia” quando
foi inscrita em seu
primeiro festival a
um sucesso estrondoso por todo
o Brasil com hits como Rindo à Toa
e Xote dos Milagres. Essa é a trajetória dos forrozeiros do Falamansa, que em 2010 completam dez
anos do lançamento do primeiro
disco e 12 de carreira. Em clima de
comemoração, o vocalista e compositor Tato contou à ABRAMUS
sobre início e a aceitação popular
e o estilo Falamansa de ser.

ABRAMUS: Você inscreveu uma
banda que não existia no festival?
tato: Eu já compunha muito e
pretendia me inscrever na categoria ‘música própria’ do festival
na faculdade. Mas disseram que
era só para bandas. Como era de
rock, eu pensei em um nome que
remetesse à uma música tranquila. Então disse: “Falamansa”.

ABRAMUS: Como começou seu
contato com a música?
tato: Quando fui morar na Alemanha. Até então, apenas compunha. Fiquei um ano e dois meses e tive a primeira oportunidade
de tocar para outras pessoas lá.
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entrevista

ABRAMUS: Hoje, o grupo tem um
jeito bem próprio. Foi planejado?
tato: Eu acho que foi uma busca
da banda desde o começo. Isso se
reflete nas letras, a coisa de você
fazer o bem usando a música. E
com o tempo percebemos que
fazer o bem poderia ir além da
canção. Dá para usar o nome da
banda para alguma coisa bacana.
A partir daí começamos os projetos sociais, como o Falachuva
(construção de cisternas no Nordeste brasileiro) já que agora somos independentes, temos nossa
própria produtora.

Falamansa
ao vivo em
Caraguatatuba (SP)
no DVD de 10 anos
de carreira: show
traz todos os hits
e quatro inéditas

ABRAMUS: Qual a importância do
direito autoral?
tato: É cada vez mais importan-

“No primeiro show havia só 48 pessoas, mas,
em um ano, ficavam umas mil para fora do salão”
ABRAMUS: Você tocava o quê?
tato: Lá você pode tocar qualquer

ABRAMUS: Como conheceu o estilo?
tato: Fiz uma viagem para Itaú-

ABRAMUS: E o primeiro CD?
tato: Começamos a tocar no

coisa de música brasileira. Era um
bar latino, só no nome, pois tinha
gente do Paquistão, Israel, de todas as partes do mundo. A gente
se juntava às segundas-feiras para
uma jam session. Era quase que
um sarau. Eu tocava de Gilberto
Gil a Raimundos.

nas, no norte do Espírito Santo, e
conheci trios de forró e me encantei. Consequentemente, quando
voltei, comecei a compor músicas
nesse estilo. Além disso, virei DJ
de uma casa de forró... Fiquei próximo da música sem planejar.

Remelexo da Paes Leme, em Pinheiros. No primeiro show havia
só 48 pessoas, mas, em um ano,
ficavam umas mil para fora do
salão. Na época isso despertou o
interesse da Abril Music. Propuseram que fizéssemos um CD com
clássicos do forró, mas acabamos
usando um de músicas próprias.
Vendemos 1,8 milhão de cópias.

faculdade de publicidade. Essa
era minha intenção inicial. Mas eu
gostava muito de compor. Como
a faculdade era em São Paulo, tive
de me mudar. Foi a mesma história que na Alemanha. Em São
Paulo ninguém me conhecia. E
foi nesse tempo que eu conheci o
forró mais profundamente.

val com a inscrição e sem a banda. Sempre fui tímido para tocar,
aí resolvi chamar uns amigos (Alemão e Dezinho) para passarem
vergonha comigo. Quando vi o
resultado foi engraçado. Cheguei
na hora da premiação e ouvi: “Segundo lugar, Falamansa”. Só que
não lembrei que era eu. Quando
perguntaram se não havia ninguém da banda ali me toquei.

ABRAMUS: E como você vê o
trabalho da ABRAMUS?
tato: Eu avalio muito bem. Entrei

ABRAMUS: O sucesso não foi só em
São Paulo, não é?
tato: Gravamos o primeiro CD
porque já tinha saído um em Belo
Horizonte. Dizem que foi gravado
em fita cassete, em um show nosso. Quando lançamos o Deixa Entrar ele já tinha vendido umas 300
mil cópias. Achamos em camelôs
em Osasco e São Paulo.

fotos: éder nascimento

ABRAMUS: Quando voltou já tinha
se decidido a seguir carreira?
tato: Ao voltar, passei direto na

ABRAMUS: E como formou o grupo?
tato: Em 1998, saí daquele festi-

te. Todos os meus ganhos têm
diminuido: o CD vende menos e
os shows geram altos gastos. O
direito autoral é a única maneira segura de o artista sobreviver,
ainda mais para mim, que sou
compositor. Posso perder minha
voz, o jeito de tocar, a banda, mas
a minha assinatura, não. É a única
parte que vai durar para sempre.

há 3 anos. Nunca tinha tido contato direto na outra associação, nela
o contato é direto. Não sou eu
quem busco, é a associação que
entra em contato comigo para dizer, por exemplo, que achou uma
obra com meu nome, mas não o
da música. A ABRAMUS me dá a
atenção que antes eu não tinha.
Se soubesse, teria entrado para a
associação antes.

“Propuseram que fizéssemos
um CD com clássicos
do forró, mas acabamos
usando um de músicas
próprias. Vendemos
1,8 milhão de cópias”

mercado

Uma rotina pesada de shows pode exigir muito dos
artistas, que têm que se preparar para aguentar as
saudades de casa e outras adversidades Por bruno guerra
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Namoro sobre rodas

SÈrgio Massa

Demônios da
Garoa (Sérgio Rosa
no canto direito):
17 shows para
agosto e residência
no Bar Brahma

Leonardo Matsuda

estrada
O batente é a

Site Oficial

A

rotina de músico muitas vezes está ligada
aos palcos e às viagens para diversos lugares. A imagem romântica que
pode-se fazer dessa vida errante,
no entanto, guarda poucas semelhanças com a realidade. Na prática, é preciso ter muito amor pela
carreira para aguentar o tempo
longe de casa e as adversidades,
como nos casos relatados aqui.

Um dos fatores que mais pesa
na rotina de quem viaja muito é
a saudade da família e da pessoa
amada. No caso da dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo, pelo
menos um pouco da saudade é
sanada: eles são namorados. Só
em agosto, além de seis dias dedicados à gravação de um DVD
ao vivo, o casal tinha shows em
Goiânia (GO), Natal (RN), Bezerros
(PE) e Manaus (AM). “No começo
foi um pouco difícil, mas depois
nos acostumamos. Era tudo o
que queríamos, então estamos
muito felizes”, diz Maria Cecília.
A dupla faz uma média de 22
shows por mês, e tem duas turnês no exterior para o final de
2010. Aos vinte e poucos anos,
eles já foram a um número de
lugares que muita gente levaria
uma vida inteira para conhecer.

principalmente no Nordeste, passa muito tempo em aviões, e usa
os trajetos entre cidades da região
para trabalhar. “Vou de carro com
meu empresário e com o produtor local. Aproveitamos esses momentos para trocar ideias musicais.” E, para matar as saudades da
família, sempre que tem um espaço na agenda, volta, literalmente,
voando para casa.
O grande sucesso no Nordeste
fez com que o cantor acabasse
rodando muito pela região, o
que rendeu algumas histórias
pitorescas. “Estávamos pegando
a estrada em Pernambuco pela
manhã e, de repente, avistamos
uma pessoa montada em um
cavalo. Ele vestia uma capa e um
chapéu pretos. Achamos o Zorro
do sertão!”, brinca.

O “Zorro do sertão”

O vocalista do grupo paulistano
Demônios da Garoa, Sérgio Rosa,
conhece bem a rotina de artista.
Com três décadas à frente do conjunto, ele se apresenta com a banda semanalmente há nove anos
em um dos palcos mais famosos

Para o cantor Altemar Dutra Júnior, os shows e as viagens estão
no DNA. Filho de Altemar Dutra,
ele começou a carreira em 1995,
e logo emocionava multidões.
Como mora em Atibaia (SP) e toca

Nove anos no mesmo palco

Altemar Dutra
Júnior (esq.)
e Maria Cecília & Rodolfo:
o cantor vive em poltronas
de avião, e a dupla-casal já
conheceu quase todo
o Brasil em turnês

de São Paulo: o Bar Brahma. “Fomos contratados para a reinauguração do bar. Aí tivemos a ideia de
tocar semanalmente.”
A rotina de “residentes” da esquina mais famosa de São Paulo
rendeu, além de tudo, uma história tocante. “Duas crianças, com
idade entre 9 e 10 anos, a Bárbara
e a Catarina, acompanharam o Demônios no ano passado inteiro”,
exclama Sérgio. “Elas foram uma
vez porque os pais as levaram e
ficaram encantadas. Voltavam todas as semanas. Uma vez, fomos
para Curitiba, e, quando olhamos,
as duas estavam lá também!”.
E quem acha que a vida deles é
moleza, se engana. São 17 shows
agendados para agosto (fora os
semanais) em cidades como Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Brasília
(DF) e Fernandópolis. Haja fôlego!
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AUTVIS celebra aumento em número de filiados e usuários

Roberto Mello recebe o Troféu Gonzagão

Distribuição e arrecadação das Festas Juninas

cimento desse segmento do mercado musical. Convidado
pela dupla Antônio Barros e Cecéu, o presidente da ABRAMUS, Roberto Côrrea de Mello, foi um dos agraciados devido à participação efetiva em defesa dos Direitos Autorais.
Outros premiados da noite foram os empresários de
casas de shows de vários estados do Nordeste brasileiro,
como Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Importantes artistas ligados ao forró nordestino fizeram questão de prestigiar o evento. Comparecem à festa Elba Ramalho, Flávio
José e Alcymar Monteiro entre tantos outros representantes desse autêntico segmento.

rafael bramusa

O Troféu Gonzagão, uma parceria entre a Federação das
Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP) e o Centro de Ortodontia Integrado, realizou em 25 de maio, em Campina
Grande, na Paraíba, sua segunda edição. O patrono da festa
foi o inesquecível autor e intérprete paraibano Jackson do
Pandeiro, também chamado de O Rei do Ritmo, que gravou
inúmeros sucessos como Sebastiana, Forró em Limoeiro,
Cantiga do Sapo e Chiclete com Banana.
Durante o evento, foram entregues os troféus Gonzagão,
que se destinam a premiar grandes nomes do forró nordestino, assim como aqueles que colaboram com o cres-

O mês de junho é caracterizado por celebrações em todo o Brasil. Em termos de execução musical, no país, as festas de São João equiparam-se ao Carnaval. Devido à importância da música nesses eventos, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
percebeu a necessidade de criar rubricas específicas (como Carnaval, Festa Junina, Casas
de Festa etc.) para distribuir de maneira mais justa os valores arrecadados. As distribuições
são feitas de forma indireta, por meio de amostragem das músicas executadas, mesmo
porque o ECAD não tem condições de apurar 100%. Ou seja, é semelhante à distribuição
das músicas tocadas em rádio. O pagamento referente ao Carnaval ocorre em maio e
junho e o da Festa Junina, em setembro. O supervisor do departamento artístico e repertório, Fernando Viana explica que o ECAD normalmente cobra uma mensalidade dos
usuários de música. Ele também define o que é execução pública: “É quando se disponibiliza músicas publicamente, com ou sem finalidade lucrativa ao vivo ou de forma
Dominguinhos
gravada por meio de rádio, TVs, shows, festas, lojas bares, casas noturnas etc”.
e Fernando
Vianna durante
visita do músico
à ABRAMUS
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Abrisan registra aumento
de 440% em obras com selo ISAN
A ABRISAN, Associação Brasileira de Codificação
de Obras Audiovisuais, registrou no primeiro semestre de 2010 um aumento de 440% no núnero
de obras lançadas no mercado codificadas com
o selo ISAN, atingindo a marca de 670. Segundo
a gerente do departamento, Bia Nascimento, isso
se deve ao aumento de Blue Rays no mercado
nacional: “Como o Blue Ray está sendo muito difundido ultimamente e neles é obrigatório o selo
ISAN, é natural que o aumento seja grande.”
O Código 2D, que possibilita aliar a um produto
informações como a ficha técnica ou peças de
marketing, não se desenvolveu muito no mercado brasileiro. “Poucos estão utilizando este
código como ferramenta de marketing. Hoje
temos alguns filmes e shows como os da Imagem Filmes e da MZA Música e Produções”, afirma Mônica Frese, diretora da ABRISAN. Segundo
Bia Nascimento, uma tecnologia mais avançada
que o Código 2D deve entrar no mercado em
breve, o Código 3D: “Ele deverá
conter mais informações
e terá um controle
maior sobre o produto. No entanto não
obras foram
temos muitas informações sobre isso
lançadas com código
porque ele ainda
ISAN só no primeiro
está sendo estudasemestre do ano
do”, afirma.

670

Teatro & Dança participa de festivais
A Abramus, por meio do departamento de T& D, participou
nos meses de maio e julho do Festival de Arte (Fenart) e
do Festival Internacional de Teatro (FIT), respectivamente.
O supervisor de T&D da ABRAMUS, Guilherme Amaral,
represento u o departamento no evento realizado na
Paraíba, o XIII Fenart. “Fui convidado para participar de
uma mesa sobre teatro contemporâneo juntamente com
Kil Abreu, crítico de teatro e curador do festival de Recife,
e o diretor Paulo Moraes, da Cia Armazém de Teatro”, diz.
O evento contempla as áreas da música, teatro, dança,
artes visuais, literatura, audiovisual e a cultura popular com
oficinas, espetáculos e debates. No FIT, realizado entre os
dias 15 e 24 de julho em São José do Rio Preto, Amaral foi
convidado para palestrar sobre a importância do direito
autoral para o teatro. O encontro foi destinado à classe
teatral rio-pretense com o intuito
de tirar dúvidas a respeito da
Lei no 9610/98, esclarecendo
o processo de liberação de
obras dramático-musicais
para os projetos de teatro
e dança.
celso pereira

Leucio Farias

Premiação
é concedida a
grandes nomes do
forró e também a
quem colabora para
o crescimento
do setor

rafael bramusa

leucio farias

A Associação Brasileira dos Direitos de Autores Visuais (AUTVIS) foi criada há mais de seis
anos para licenciar imagens de artistas plásticos, fotógrafos, designers, ilustradores, cenógrafos e arquitetos para que suas obras sejam reproduzidas nos mais diversos suportes. A
gerente de operações, Fabiana Garreta, confirma que o número de participantes da entidade aumentou no último semestre, ultrapassando um total de 50 mil filiados: “Tivemos um
acréscimo significativo tanto no número de filiados quanto no de usuários, que são aqueles
que reproduzem a obra”, explica.
Entre os licenciados pela AUTVIS figuram nomes como os irmãos Campana, Pablo Picasso,
Matisse e Andy Warhol. Os dois últimos, por sinal, junto com Chagall, representaram recentemente, o destaque da associação, já que foram temas de três exposições. Segundo Fabiana,
essas mesmas exposições ajudam a conscientizar o público: “Diante das obras as pessoas
ficam mais conscientes, percebendo que é viável utilizar as imagens e respeitar os direitos
autorais.” Também foram fundamentais para a ascensão do departamento os contratos de
representação firmados com sociedades similares no Uruguai, Argentina, Chile, Rússia, França, Espanha, Itália, Portugal e Suíça. “Esses acordos são benéficos, pois trabalhamos com mais
titulares e, consequentemente, com um maior número na arrecadação de direitos autorais.”

s
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Antes de saber como cadastrar um fonograma,
vale a pena repassar sua definição: “Fonograma é
a fixação de uma obra em suporte material. Para
que nos entendam de maneira mais simples é
obra gravada”, esclareceu o gerente de documentação da ABRAMUS Gustavo Vianna. Logo que a
obra é gravada, os titulares que participaram dessa gravação: intérpretes, músicos, acompanhantes e produtores fonográficos (que podem ser
os próprios intérpretes), podem receber direitos
autorais. Ou seja, passam a ganhar cada vez que
a música é reproduzida de maneira pública. Para
isso, o fonograma tem de estar cadastrado junto
ao ECAD, o que se faz por meio do International

Standard Recordin Code (ISRC). Ele é o código
que identifica as gravações sonoras e audiovisuais e determina o quanto cada artista receberá
percentualmente. No Brasil, a obrigatoriedade
da menção desse código no suporte material
que contenha o fonograma está regulamentado
pelo do Decreto nº. 4.533, de 19 de dezembro de
2002. “Quando o intérprete está vinculado a uma
gravadora, esta é a responsável pela geração dos
códigos ou até o próprio intérprete, no caso das
produções independentes”, explica Viana. O ECAD
é o único órgão responsável por arrecadar os direitos de execução pública e fazer a distribuição
aos titulares por meio de suas sociedades.

lançamentos Abrisan
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UM FILME DE DANIEL FILHO

Making Of

crição do Elenco

opse e a descrição do elenco
s disponíveis no player.

Produtora

Filme / Show

California Filmes
California Filmes
California Filmes
Coqueiro Verde Records
Globo Marcas
Globo Marcas

Soldado Universal 3 – Regeneração
Acima de Qualquer Suspeita
NY EU TE AMO
YANNI LIVE
Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor
Maysa – Quando Fala o Coracao

MZA

O Coração do Homem - Bomba ao Vivo
(Ao Vivo Mesmo) – Zeca Baleiro

Armazém
Europa Filmes
Imagem Filmes
Imagem Filmes
Imagem Filmes
Logon Editora
Logon Editora

Armazém – Ana Carolina
Lula - O Filho do Brasil
O Fim da Escuridão
Missão Quase Impossivel
Entre Irmãos
O Universo (Série da BBC)
BBC Life

Amigos Produções

Roberto Carlos E Caetano Veloso
e A Música de Tom Jobim

Sony Music
Xuxa Produções
Sony Pictures
DGE Produções

Coração Apaixonou - João Bosco e Vinicius
Xuxa Só Para Baixinhos 9 - Natal Mágico
Chico Xavier
Noite Preta - Ao Vivo – Preta Gil

RFICO
DIGITAL, PCM 5.1

S
DRAMA

www.sonypictures.com/bluray

WWW.CHICOXAVIEROFILME.COM.BR

licas ou por meios eletrônicos e a reprodução deste disco
do no Pólo Industrial de Manaus e distribuído por Videolar
Home Entertainment Inc. - CNPJ 05.656.256/0001-75.
, não expôr ao sol, não riscar, não dobrar, não engordurar,

sony pictures
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68743BD

SONY PICTURES, DOWNTOWN FILMES, GLOBO FILMES
APRESENTAM UMA PRODUÇÃO LEREBY

E

VIPAL
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1

O produtor fonográfico deve adquirir
o programa Sisrc em sua sociedade,
recebendo um código exclusivo (Ifpi);

2

após a gravação do fonograma,
o produtor fonográfico é
responsável por gerar o código isrc;

o

o

3

o

o produtor
fonográfico envia
o código isrc à
associação a que
é filiado, a mesma
providenciará
o cadastro na base
do ecad.
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Pastor Wilson Teixeira, cantor gospel
e organizador do Louvor Profético.

Como cadastrar um Fonograma?

arquivo louvor profético

“É importante uma representação
séria, pois a questão do direito
autoral no meio evangélico, durante
muito tempo, ficou ofuscada.
Recomendo a ABRAMUS como
associação que tem postura ética
e responsabilidade”

TEATRO & DANçA

“Usando
as palavras
dela, eu também
estou falando
de mim”

A volta de

clarice

Beth goulart

Em Simplesmente Eu, Clarice Lispector, Beth Goulart dá vida
a uma das principais escritoras do Brasil, aos seus personagens
e aos temas polêmicos Por Vinícius Novaes
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tos que reconhece em si mesma.
“Usando as palavras dela, eu também estou falando de mim”, afirma. Na peça, a atriz faz reflexões
sobre temas como criação, vida
e morte, Deus, cotidiano, solidão,
arte, loucura, aceitação e entendimento. Ela trabalha os principais
pontos da obra de Clarice Lispector – como o vazio, o silêncio e o
momento único, registrado quase sempre como um flash.
De acordo com Beth, toda a ligação dos temas abordados na
obra da escritora se dá por uma
única linha: o amor. “Ela falava
sobre o amor maternal, o do relacionamento, o amor a Deus, à
natureza, ao próximo. Escolhi esse
viés para apresentá-la ao público.”
A atriz admite que representar
Clarice Lispector foi um dos sonhos realizados em sua vida. “Eu
sempre acalentei essa vontade
de um dia poder dar meu corpo,
minha voz, minhas emoções para
colocá-la viva em cena.”

Simplesmente Clarice
Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, mas passou a infância em Recife. Ainda na adolescência mudou-se
para o Rio de Janeiro. A escritora morou na Europa, onde trabalhou num hospital durante a Segunda
Guerra. Sua carreira começou na década de 1940, quando publicou a primeira obra – “Perto do Coração
Selvagem”. Ela ainda trabalhou na Agência Nacional e em alguns jornais. Escreveu para o Correio da
Manhã e realizou diversas entrevistas para a extinta revista Manchete. Clarice Lispector também foi
cronista do Jornal do Brasil. Ela morreu em dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos.
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Editora Rocco

Ana, que nasceu no conto Amor.
Ela leva uma vida simples, dedicada à família. Tudo era tranquilo
na vida da moça. No entanto, as
coisas mudam quando um homem cego, que masca chicletes
na rua, cruza seu caminho. A rotina, então, é quebrada.
Lóri é a terceira personagem de
Clarice vivida por Beth no espetáculo. Criada pela autora no livro
Uma Aprendizagem ou O Livro dos
Prazeres, ela é uma professora primária que mora sozinha e se prepara para descobrir o amor. A atriz
também se veste de uma mulher
sem identificação, que, no conto
Perdoando Deus, mergulha na
liberdade enquanto passeia por
Copacabana. Para Beth Goulart,
as quatro identidades apresentadas na peça “representam algumas das facetas da escritora”.
Em Simplesmente Eu, Clarice Lispector, a atriz interpreta mais do
que a autora e suas personagens:
Beth Goulart encarna fragmen-

Fabian

Q

uando sobe ao palco, Beth Goulart
também atende por
Joana, Ana, Lóri e
por uma mulher sem nome. Ou
por Clarice Lispector – uma das
expoentes da literatura brasileira.
Dos livros saiu Simplesmente Eu,
Clarice Lispector – espetáculo que
resgata as dúvidas que permearam a carreira da autora. “Foram
dois anos de muito estudo, de
muita pesquisa. Assisti muitos documentários sobre ela, li todas as
suas obras”, conta Beth Goulart.
A atriz conheceu Clarice Lispector aos 14 anos. Perto do Coração
Selvagem, romance de estreia da
autora, foi o primeiro livro. A identificação foi imediata.“Eu também
acho que não sou compreendida.
O que vou fazer com isso tudo
dentro de mim, com esse processo criativo maluco?”, confessa.
Além da inquieta e criativa Joana, a personagem que abre o
espetáculo, Beth Goulart encarna

ponto de vista

Rafael bramusa

Paulo
Batimarchi
é coordenador regional
de antipirataria
na América Latina

Proteção versus Promoção
Quando um usuário
adquire a música
de canais legítimos,
obtém um produto
com valor agregado
e estabelece uma
melhor relação
com o artista
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O

lançamento de um álbum envolve muito trabalho, que pode ou
não ser beneficiado pelas oportunidades da internet. Todo o planejamento e marketing podem ser inutilizados caso esse álbum “vaze”
na web antes do lançamento, por exemplo. Só na América Latina, a International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) removeu, nos
últimos 18 meses, mais de 52 mil links nessas condições.
Quando ocorre vazamento, os usuários que iriam para canais legítimos são redirecionados a locais de distribuição ilegal de conteúdo e a
multiplicação de links para download ocorre exponencialmente.
A IFPI, compreendendo a importância da proteção de pré-lançamentos, desenvolveu o programa Pre-Release Protection em que monitora
com máxima antecedência sites e serviços que possam, eventualmente,
“vazar” conteúdo protegido. Além disso, diversas recomendações são
feitas para que o vazamento de conteúdo seja efetivamente evitado. Por
ser um momento crítico para descaminhos, a distribuição (já no suporte
físico), deve ser realizada sempre muito próxima da data prevista de lançamento, por exemplo. Na fase de estúdio e produção, deve-se restringir
o acesso de pessoas e de dispositivos de gravação.
Outras medidas de segurança importantes são evitar a gravação desse
conteúdo em mídias como CD-R e DVD-R, pois elas podem ser facilmente replicadas ou desviadas. Utilizar tecnologia de marca d’água digital
nos arquivos também é muito válido, pois quem os recebe sabe que eles
podem ser rastreados. São atitudes que poderão ajudar a se atingir o desejado equilíbrio entre uma boa campanha de promoção e a proteção
do conteúdo, a fim de garantir a efetividade da divulgação. Quando um
usuário adquire a música de canais legítimos, obtém um produto com
valor agregado e estabelece uma melhor relação com o artista.

o, 07 de agosto de
folha de s. paul

bate
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A classe artística
contra a interferência
estatal na gestão de direitos
autorais no Brasil

Dúvidas, mande e-mail para: cncda@cncda.com.br
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