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Paixão pela música

Com o ISAN é possível:

Q

Fazer a gestão coletiva
Monitorar obras
Organizar o repertório
Usar como ferramenta de merchandising digital
Ajudar no combate à pirataria

uem duvida do poder da música? Essa fantástica manifestação
artística tem a capacidade de elevar nosso espírito, resgatar
nossos sentimentos mais profundos, nos conduzir a um estado de
felicidade e, por que não, operar verdadeiros milagres no nosso cotidiano. Sim, a música faz tudo isso. E esta edição da Revista ABRAMUS
foi especialmente produzida para mostrar o valor da música.
A começar pelas lições de superação contadas pelo maestro João
Carlos Martins, associado à ABRAMUS e nosso personagem da capa.
Ainda criança ele aprendeu a tocar piano e se apaixonou pelo instrumento. Dedicou a vida aos estudos e tornou-se um dos maiores
especialistas da obra de Johann Sebastian Bach. Porém, sofreu vários contratempos que o afastaram do piano. Recuperou-se de todos, criando novas alternativas para estar com sua grande paixão, a
música. Quando percebeu que não poderia tocar mais com a mesma maestria, resolver assumir o comando das orquestras. Estudou,
empenhou-se e virou um maestro singular. Como não consegue virar as partituras, memoriza concertos inteiros para reger.
Sim, é um gênio. Um mestre que no Carnaval paulista desse
ano foi ao Sambódromo reger a bateria da escola de samba VaiVai – a agremiação que contou a história do maestro na avenida.
O enredo foi campeão e mostrou que a música sempre vence.
Bravo, maestro!
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notícias
Angelita Alencar

Por Bianca Azzari e Pedro Nuin

RPM volta à ativa

Durante 13 semanas artistas
goianos, representantes da
música popular brasileira, se
apresentaram no palco do
festival Goiânia Canto de Ouro.
Os shows, que aconteciam
às quintas-feiras, sábados
e domingos, entraram na
programação de lazer dos
moradores e turistas de Goiânia.
Vários associados da ABRAMUS
estavam presentes na quarta
edição do festival, entre eles,
Lucas Faria, Luiz Augusto e Walter
Carvalho, que têm músicas na
novela Araguaia, da Rede Globo,
bem como Maria Eugênia, que é
a intérprete do tema de abertura
da mesma novela.
Artistas ABRAMUS:

Rui Mendes

Valter Mustafé e Gilberto Correia
Du Oliveira e Darwinson
Kleuber Garcêz e Laércio
Correntina
Sabah Moraes
Lucas Faria e Cristina Guedes
Elisa Canuto
Fernanda Guedes e Francisco Aafa
Tomchris
Adalto Bento Leal e Maíra
Walter Carvalho, Luiz Augusto e
Amauri Garcia
Maria E. Pádua
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Com 15 faixas, o CD Alucinação
é o mais recente trabalho
de Leonardo. Conta com a
participação de Paula Fernandes
na música Tocando em frente.

Universal Music

Em O Micróbio do Samba,
Adriana Calcanhoto está mais
madura. Apesar de não se
reconhecer sambista, ela assume
de corpo e voz o ritmo.

Sony Music

Evidências Music

No CD e DVD Chitãozinho & Xororó
40 anos – Nova Geração a dupla
canta com grandes nomes da
música sertaneja para comemorar
suas quatro décadas de existência.

A interação tecnológica de Mariko Mori
O Brasil recebe pela primeira vez uma mostra abrangente da arte de Mariko Mori. Representada pela AUTVIS, a artista japonesa utiliza o design e a
arte de vanguarda para compor elementos de engenharia com muita interatividade. A exposição vai passar pelo Rio de Janeiro (de 9 de maio a 17 de
julho) e depois segue para São Paulo (de 22 de agosto a 23 de novembro).
É uma chance de conhecer dez trabalhos da artista, que são montados
de forma a usar a engenharia tecnológica para atrair a atenção do público. O objetivo é a interação entre homem e máquina e homem e natureza.
Entre os atrativos da exposição estão: Wave Ufo, um objeto híbrido de
grande escala que funde computação gráfica, ondas cerebrais e som para
criar uma experiência interativa e dinâmica; Oneness, que apresenta um
círculo de seis figuras compostas por technogel (material novo entre o
sólido e o líquido) que interage com o toque. Além disso, vídeos, fotos e
desenhos completam a exposição.

Saiba o que nossos artistas faziam quando ainda não eram famosos

“Eu cursava engenharia
eletrônica na PUC e tinha
várias bandas, só de curtição.
Frequentava aulas de música
e saxofone, mas meu primeiro
instrumento foi o violão.”
George Israel

Foto: MAttoso vinícius produções artísticas

A formação clássica do quarteto RPM, com Paulo Ricardo (baixo e voz), Luiz Schiavon
(teclados), Fernando Deluqui (guitarra) e Paulo Pagni (bateria), está de volta. O grupo
estourou em 1985, mas em 1989 se dissolveu. Dois anos depois, Paulo Ricardo se apresentou sozinho no Rock in Rio 2. De lá para cá, eles só se uniram em 1993 e em 2002.
Em 2011, a banda deve apresentar aos fãs um novo álbum recheado de músicas inéditas e, de acordo com a assessoria de imprensa, os músicos estão trabalhando pesado
e ensaiando para a reestreia. A data ainda não foi definida, assim como o título do álbum e a gravadora, mas deve ser entre os meses de abril e maio. Vale a pena esperar.

Fotos: mariko mori, member artists Right society (ars), nova york/autvis, brasil 2010

Goiânia musical
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Os maiores sucessos da carreira de Ivete
Sangalo estão reunidos em um CD/DVD ao
vivo. A notícia pode até não parecer uma
novidade, porém, o diferencial é que a cantora baiana foi a primeira artista do País a se
apresentar no Madison Square Garden, em
Nova York, onde o álbum foi gravado.
Intitulado Ivete Sangalo – Multishow
– Ao Vivo no Madison Square Garden, o
CD/DVD contou com uma megaprodução. A banda com 13 integrantes e dez
bailarinos que cantaram e dançaram
com Ivete seus maiores hits, como Acelera aê e Desejo de amar. “Foi um misto
de orgulho e emoção, por me sentir uma
pessoa muito especial naquele dia. Foi
uma sensação única, um sonho”, revelou
a cantora que se apresentou ao lado de
vários artistas, como a luso-canadense
Nelly Furtado (foto ao lado).

No ano passado, o ex-guitarrista do The Police, Andy
Summers, esteve no Brasil para dar vida ao projeto que
tocou com Roberto Menescal, um dos maiores nomes
da bossa nova e da MPB clássica, gravar o DVD United
Kingdom of Ipanema. O trabalho foi apresentado ao público em fevereiro de 2011, com uma apresentação dos
artistas no Sesc Pinheiros, em São Paulo.
O DVD tem 21 faixas e apresenta músicas do The Police em ritmo de bossa nova, além de lugares e pessoas
que Summers visitou quando esteve no Rio de Janeiro,
berço do estilo musical. “Descobri que The Police é o
grupo de rock mais organizado que conheço. Eles fazem
rock limpo, e Andy nos viu fazendo bossa suja”, disse Roberto Menescal em entrevista à revista Rolling Stone.
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Manolo Moran

Formado em música popular pela Fundação das Artes de
São Caetano do Sul, Fernando Salem é filiado à ABRAMUS e
está divulgando o álbum Rugas na Pele do Samba, de 2010.

Made in Rocinha

Nascido na Rocinha, o Grupo Geração está pronto
para lutar por mais espaço nas rádios. A banda
começou com uma brincadeira entre os amigos
Jefferson Perez e Lumi Hebson, que estudavam
juntos e, nas horas vagas, cantavam para se divertir.
Mais tarde, tornou-se uma opção de carreira e, com
o apoio da comunidade, foram apresentados a
pessoas do meio musical. Assim surgiram propostas
para show, gravaram um demo e partiram para a
divulgação na internet. Mas a maior oportunidade
foi participar de um concurso do extinto Show da
Gente, comandado pelo cantor Netinho, no SBT. O
grupo ficou em quarto lugar na competição e ganhou
a admiração de um dos jurados, Wilson Prateado,
que abraçou o projeto e, como produtor, auxiliou
na gravação de seis faixas. Hoje o Grupo Geração
é formado por Erick Moura (percussão) e Luciano
(violão), além de Jefferson (voz) e Lumi (percussão).

Como foi o início de sua carreira?
Comecei a compor e a tocar violão na adolescência. No
meu colégio havia um Centro Cultural comandado por
Serginho Groisman, que promovia shows na quadra e no
teatro e eu era seu assistente. Senti que aquele era o meu
campo magnético. Depois, o Serginho me chamou para
abrir os shows de grandes artistas. Um upgrade e tanto! Em
pouco tempo estava tocando com Paulo Miklos em locais
como Lira Paulistana, SESC Pompeia etc. Na sequência, fui
convidado a integrar o grupo Xoro Roxo que partiu em
turnê pela Europa, onde morei por três anos.
Você se inspira em alguém tanto para compor quanto
para cantar?
Não sei se me inspiro, mas cada vez que ouço uma nova
canção de Chico, Caetano, Paulinho, Arnaldo Antunes, sinto
uma sensação ambígua. Ou uma incontrolável vontade de
compor algo que dialogue com essas canções ou um vazio
do tipo: “pra quê compor se eles dão conta do recado?”
Nesse hiato gigantesco mora o impulso do compositor.
Quais CDs você lançou?
Tenho dois solo: Disco e Rugas na Pele do Samba. Também
produzi o álbum da banda Vexame e compus e cantei
em infantis como Castelo Rá-Tim-Bum, Disney Club, Vila
Esperança, Criança é Vida, Debby e agora Cocoricó. E tenho
participações como autor e cantor em CDs do André
Abujamra, Rosa Maria e outros intérpretes e autores.
Das parcerias que fez, qual foi mais marcante?
Sou parceiro com frequência do Arnaldo Antunes, Paulo
Miklos, André Abujamra, Luiz Macedo e Marcos Xuxa Levy.
Mas a parceria mais emocionante e marcante foi com
Caetano Veloso. Embora a canção Rugas na Pele do Samba
seja só minha, compus pensando nele e ele quis gravar
no meu álbum. Então é parceria também. Já que não
comporia a canção se ele não existisse.

Talentoso, o rapper paulistano Emicida começou 2011
com ótimas notícias e agenda cheia. “O ano começou de
maneira intensa para mim. Estou circulando em festivais
grandes e independentes. Vou estar com nomes como
Kanye West nos Estados Unidos e Martinho da Vila no Rio
de Janeiro”, comemora o artista. Para ele, os eventos como
a Semana do Hip Hop – que aconteceu em março em
São Paulo – são fundamentais para divulgar o movimento,
além de impulsionar sua carreira. Em relação ao seu nome
artístico, Emicida prefere classificá-lo como as iniciais
de uma frase que o define como rapper: Enquanto Minha
Mente Compuser Insanidades Domino a Arte. Entre as
apresentações previstas para o rapper, ele vai estar no
Festival Coachella, em 15 de abril, nos Estados Unidos,
e no Rock in Rio, em 30 de setembro. (Ana B. Oliveira)

Restart, o filme
Pe Lu, Pe Lanza, Koba e
Tominhas são os novos
integrantes do jovem
rock and roll nacional.
Membros da banda
Restart, os garotos de
18 anos são sucesso
entre a garotada, que
acaba com a carga de
ingressos de qualquer
apresentação do grupo.
No ano passado, os
meninos ganharam
ainda mais destaque ao
faturar cinco prêmios
no VMB 2010 (artista
do ano, hit do ano, clipe
do ano, artista pop e
revelação) e o Prêmio
Multishow 2010 de
melhor música, com Recomeçar. Fenômenos no
palco, agora os quatro atacam as telas dos cinemas.
A Artmix e a Maynard Music fecharam um acordo
com a Paranoid Filmes, produtora de conteúdo de
cinema e TV. O objetivo é a elaboração de um longa
metragem para contar a trajetória da banda. O filme
está previsto para ser lançado em dezembro de 2011.
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Via Batucada Comunicação

Bruno Descaves

Roberto Menescal e Andy Summers

A arte da rima

Foto: Acervo pessoal

Cacau Mangabeira

Emoção no Madison Square Garden

Laboratório Fantasma

Em órbita da música

direito autoral

Novos ares

Desde janeiro, o Ministério da Cultura está sob novo comando:
Ana de Hollanda. Ela já definiu a nova equipe que irá auxiliá-la
no desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Por Sonia Xavier

Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan): Luiz
Fernando de Almeida
Agência Nacional de Cinema (Ancine):
Manoel Rangel
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram):
José do Nascimento Jr.

Fundações
Fundação Biblioteca
Nacional (FBN): Galeno Amorim
Fundação Casa de Rui Barbosa
(FCRB): José Almino de Alencar
e Silva Neto
Fundação Cultural Palmares:
Eloi Ferreira
Funarte (Fundação Nacional
das Artes): Antonio Grassi
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E

m seu discurso de posse no cargo de ministra da cultura, Ana
de Hollanda afirmou que dará sequência ao “legado positivo
de avanços democráticos” do governo anterior, entretanto,
continuar não é o mesmo que estagnar e, sim, avançar no
processo construtivo. “Quando queremos levar um processo adiante,
a gente se vê na fascinante obrigação de dar passos novos e inovadores. Este será um dos nortes da nossa atuação no Ministério da Cultura:
continuar – e avançar”, disse. Em 21 de janeiro ela anunciou os nomes
da equipe que deve auxiliá-la na implementação de políticas culturais.
Ana manteve alguns secretários em seus postos, é o caso de Manoel Rangel, diretor geral da Agência Nacional de Cinema (Ancine),
que ocupa o cargo desde 2006; Luiz Fernando de Almeida, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); e José
do Nascimento Júnior, no Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Ela
trouxe de volta à presidência da Funarte o ator e diretor Antonio
Grassi, que esteve na mesma função durante o primeiro mandato
de Lula, sendo demitido por Gilberto Gil em 2007.
Basicamente, a estrutura do ministério continua a mesma, exceto
por duas mudanças. Primeiro, foi criada a Secretaria de Economia
Criativa. De acordo com a ministra, essa decisão foi tomada em razão

Secretaria
de Políticas
Culturais
(SPC)
Sergio
Mamberti

da importância da economia
da cultura para a construção de
uma nação desenvolvida. A nova
secretaria deve avaliar e fomentar projetos para a área em todo
o país e estará sob o comando
da socióloga Cláudia Leitão.
A outra alteração foi a unificação das secretarias de Cidadania
Cultural e da Identidade e da Diversidade Cultural em Secretaria
da Cidadania e da Diversidade
Cultural. Na nova formatação,
o órgão contará com áreas distintas para tratar de cada tema.
“Mas ganhará em eficiência por
meio da integração das políticas
voltadas ao cidadão, que antes
eram executadas em secretarias
diferentes”, garante a ministra.

Secretaria da
Cidadania e da
Diversidade
Cultural
Marta Porto

Secretaria
do
Audiovisual
Ana Paula
Santana

Secretaria de
Secretaria
Articulação
da Economia
Institucional
Criativa
João Roberto
Cláudia Leitão
Peixe

“Quando
queremos levar
um processo adiante, a
gente se vê na fascinante
obrigação de dar passos
novos e inovadores.” Ana
de Hollanda, ministra
da Cultura.
Foto: Pedro frança

Autarquias

Secretaria
Executiva
Vitor Ortiz

Secretaria
de Fomento
e Incentivo
à Cultura
Henilton
Parente
de Menezes

Foto: André gomes de melo

Foto: Pedro frança

MINISTRA DA CULTURA
Ana de Hollanda
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Apaixo nado

A

pela música
João Carlos Martins
tem uma história
inspiradora capaz
de arrancar
aplausos da plateia
nas salas
de espetáculos
e no Sambódromo
de São Paulo
Por Sonia Xavier
Fotos: Fernando Mucci

vida do maestro mais
popular do Brasil é,
e sempre foi regida
pela música. Incentivado pelo pai, João Carlos Martins aprendeu a tocar piano ainda criança e tornou-se um dos
maiores especialistas na obra de
Johann Sebastian Bach. Com notas que beiram a dramaticidade,
enfrentou os problemas que o
afastaram do piano. Primeiro, um
acidente em um jogo de futebol
o fez perder os movimentos da
mão direita. Depois, lutou contra
uma LER (lesão por esforço repetitivo) e, mais adiante, uma nova
paralisia (desta vez, causada pela
pancada na cabeça levada em
um assalto na Bélgica). Superou
todos e adaptou-se. Aprendeu
regência e hoje é um maestro de
sucesso. Bravo, maestro. A música
sempre vence.

ABRAMUS: De acordo com a
sua biografia, você herdou do
seu pai o gosto pela música,
principalmente, pelo piano.
Conta-se que houve um tempo
em que havia sete pianos em
sua casa. Como era o ambiente
em um lar tão musical?
João: Eu e meus irmãos
estudávamos piano e, além
dos pianos da sala, cada um
tinha seu piano para estudar.
Todas as noites meu pai nos
reunia para ouvirmos obras de
compositores clássicos. Havia
muita disciplina nos estudos
e muita atenção à educação
cultural. Tanto eu gostava, que
segui assim pela vida toda.
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ABRAMUS: O que o levou a admirar
as obras de Bach?
João: Considero Bach o maior
compositor de todos os tempos. Você pode dividir a história
da música em “antes” e “depois”
de Bach. Ele foi a síntese de
tudo o que aconteceu antes, e
a profecia de tudo o que viria a
acontecer depois.

ABRAMUS: A música venceu todos
os contratempos que apareceram
em sua vida, de um acidente sofrido
em uma partida de futebol até uma
agressão em um assalto. A que você
atribui tanta persistência?
João: Aprendi com meu pai, que
aos 36 anos teve ¾ do estômago
retirados por causa de um câncer
e com poucas chances de sobrevivência, mas com a sua força de
vontade e determinação só veio
a falecer de acidente, aos 102
anos, sendo um exemplo de vida
para todos os filhos.

ABRAMUS: Mesmo não podendo
Dois
momentos de João
Carlos Martins: em
uma sala de espetáculo
e no Sambódromo
paulistano

tocar piano como antes, o sr. não
se desligou da música e agora rege
orquestras. Como surgiu esse novo
caminho em sua vida?
João: Quando já não havia mais
como continuar tocando piano
sonhei com o maestro Eleazar
de Carvalho que me dizia: “João
vai ser maestro na vida”. Quando
acordei fui imediatamente iniciar meus estudos de regência.
Passado alguns meses fundei a
Bachiana Chamber Orchestra,
que hoje tem o nome de Bachiana Filarmônica SESI-SP.

ABRAMUS: E sob a sua direção,
a Orquestra coleciona feitos
singulares, como a participação em
um show de Chitãozinho & Xororó.
Há outras inovações previstas?
João: Neste ano ela voltará aos
palcos do Lincoln Center em 25
de setembro, e na primeira parte
do concerto teremos Bach e Vivaldi. Na segunda, mostraremos
a influência dos ritmos africanos
na música brasileira, interpre-

Criada pelo
maestro João Carlos
Martins, a Orquestra
Filarmônica SESI-SP se
apresenta em todo o
Brasil e também no
exterior.

tando Villa-Lobos e Guerra Peixe
acompanhados pelos ritmistas
da bateria da Vai-Vai. Será a primeira vez na história que músicos de escola de samba pisarão
os palcos do Avery Fisher Hall.

ABRAMUS: O que o sr. acha da Lei
(11.769/08) que obriga o ensino
de música na educação básica de
escolas públicas e privadas do país?
João: Era o grande sonho de
Villa-Lobos que volta a ser reavivado. Entendo ser de fundamental importância para a
formação e educação de nossas
crianças e jovens o contato com
a música desde cedo. É certo
que nem todos têm o mesmo talento para um instrumento, mas
poderão apreciar a música de
bom gosto, tendo a oportunidade de conhecê-la.

ABRAMUS: Reger a bateria da VaiVai foi a realização de um sonho?
Há algum outro sonho a realizar?
João: A vida é feita de sonhos e

metas. Assim que um sonho ou
uma meta é alcançado, imediatamente outro é construído.

ABRAMUS: O que sentiu ao ver
sua história de vida contada
e cantada na avenida?
João: Reger a bateria da Vai-Vai
no meio da avenida, tendo a própria vida como enredo da escola
e todo o sambódromo cantando
o samba foi uma emoção que dificilmente será superada.

ABRAMUS: Quais sãos seus
próximos projetos?
João: Prometi a mim mesmo que
até 2020 criaria mil orquestras jovens no Brasil. Estou elaborando
um plano para as primeiras 180
no estado de São Paulo.

ABRAMUS: Como o sr. avalia a
importância dos direitos autorais
para o trabalho de um artista?
João: Nos Estados Unidos, através dos sindicatos, conseguiuse uma credibilidade e um
enorme respeito pela propriedade intelectual. Como o assunto está em discussão no Brasil,
acredito que em breve daremos
um passo importante na valorização do trabalho do artista.

ABRAMUS: E o que acha
do trabalho da ABRAMUS?
João: Eu acho fundamental
para a defesa dos direitos de
propriedade intelectual e também de conscientização da sociedade na valorização do trabalho do artista.

“Considero
Bach o maior
compositor
de todos os
tempos. Você
pode dividir
a história da
música em
“antes”
e “depois”
de Bach.”
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Músicas conhecidas,

autores nem tanto
Responsáveis
por inúmeros
sucessos da música
brasileira, boa parte
dos compositores
vive no anonimato
Por Jorge Santana
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S

uas músicas tocam nas rádios, integram trilhas de filmes e de
novelas, viram jingles de comerciais e estão na memória de
boa parte dos brasileiros. Mas, apesar de tanto sucesso, os nomes dos compositores são desconhecidos do grande público.
“As pessoas não se interessam em saber quem cria as músicas que elas
gostam de ouvir”, afirma o compositor, produtor musical e ator Sérgio
Carrer. Conhecido no meio como Feio, ele tem no currículo mais de 400
músicas, sendo que 49 delas estiveram no primeiro lugar na programação das emissoras de rádio.
São da autoria de Feio sucessos como Vamo pulá, Olha o que o amor
me faz e Vamos construir, gravadas pela então dupla Sandy & Júnior;

Alô, por Chitãozinho e Xororó;
e Cada dez palavras, pelo grupo
KLB. Ainda criança, ele criou suas
primeiras canções. “Para mim,
compor era apenas o ato de colocar as emoções ou as ideias numa
melodia e pronto. Com o tempo,
aprendi que, mais que inspiração,
para fazer uma música é preciso
conhecimento técnico”, explica.
O contato com compositores
como Dave Maclean, Fátima Leão
e Joel Marques contribuiu para
o desenvolvimento artístico do
compositor. Tanto que sua primeira composição, Vamos construir, versão de Love Can Build a
Bridge, foi sucesso nacional na voz
de Sandy & Júnior e virou tema,
na época, do Criança Esperança,
da Rede Globo. “De todas as minhas composições, essa é a que
considero mais marcante”, conta
ele, que também é autor de Quem
ama não deixa de amar, gravada
por Guilherme & Santiago. Ele a
escreveu quando vivenciou uma
turbulência no avião a caminho
dos Estados Unidos. “Eu pensei
que ia morrer. Então decidi escrever uma carta para a minha esposa e para os meus filhos”, conta.

POR DEBAIXO DOS PANOS
Responda rápido: você reconhece estes versos? “Oi tum, tum,
bate coração./ Oi, tum, coração
pode bater”. E quanto a estes?
“Nunca vi rastro de cobra, nem
couro de lobisomem.” Provavelmente a resposta será positiva.
Bate coração e Homem com H,
sucessos nas vozes de Elba Ramalho e Ney Matogrosso, respectivamente, são clássicos da música

pal objetivo levar alegria para as
popular brasileira. Porém, apesar
pessoas”, afirma. O sucesso direto
do sucesso, o casal que criou as
junto ao público, uma das princicanções permanece desconhepais características do casal, já
cido da maioria da população.
rendeu momentos marcantes. “O
“O público não conhece a gente,
mais emocionante foi ver uma
mas certamente conhece e se animultidão no Anhembi, em São
ma com as nossas músicas e isso
Paulo, cantando Bate coração em
nos basta”, afirma a compositora
um show com grandes artistas
Mary Maciel Ribeiro, a Cecéu, que
nacionais”, relembra Cecéu.
assina com o marido, Antônio
Barros orgulha-se do significaBarros, os sucessos acima.
do cultural que suas canções al“Bate coração é um clássico e
cançam: “Consegui levar a música
foi muito importante para minha
tradicional nordestina para todos
carreira. Como intérprete, sintoos cantos do Brasil e isso me reame privilegiada em receber as
liza”. Para a maioria dos compocomposições e escolher a cansitores, o sucesso de suas obras
ção mais bonita. Meu trabalho só
representa, ainda que de forma
existe em função da criatividade,
indireta, o reconhecimento. “Eu
talento e competência dos comamo o que eu faço e fico orgulhopositores”, revela Elba Ramalho.
so quando uma composição miJuntos há quase 40 anos, o
nha vira um sucesso”, afirma Feio.
casal é criador também de “Óia
Cecéu compartilha a opinião:
eu aqui de novo”, gravado por
“Certa vez, estávamos almoçando
Luiz Gonzaga e Gilberto Gil, Por
em um shopping em São Paulo e
debaixo dos panos, também fasoubemos que Bate Coração tinha
mosa na voz de Ney Matogrossido escolhida pelo lugar para ser
so, entre outras. Fora o clássico,
a trilha sonora da promoção do
Procurando Tu, composto por
Dia dos Namorados. Ficamos ali,
Barros e sucesso nacional na
quietinhos, curtindo o sucesso
voz do Trio Nordestino, cheganque é a nossa música”.
do a ultrapassar Roberto Carlos
nas paradas da época.
Eles têm um processo de
criação peculiar, que nasce
“As pessoas
nos momentos de insnão se interessam
piração. “Teve um dia
em saber quem cria
em que Antônio estava
as músicas que elas
gostam de ouvir”
no banho e me cha- Sérgio Carrer
mou dizendo que tinha
(Feio)
a ideia de uma música.
Pediu uma toalha, pegou o
violão e começou a compor”, relembra Cecéu. Para ela, música
é pura intuição. “É uma comunicação direta que tem por princiAcervo pessoal

Lêucio Farias

mercado
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“A indústria
fonográfica
pega o seu
trabalho e
manda para o
mundo. Depois
disso, não temos
mais o domínio
do que é feito.
Espero que pelo
menos sobrem
os direitos
autorais para
o artista poder
sobreviver.”
Autoretrato, 1957
Candido Portinari
Pintura a óleo/
madeira
55x46cm

Portinari agora é AUTVIS
Desde março, Cândido Portinari está entre os filiados à AUTVIS. Agora, a entidade é responsável por licenciar as obras
do artista em mais de 30 países. “Representamos importantes artistas, como Andy Warhol, Irmãos Campana, Oswaldo
Goeldi, Pablo Picasso, Iatã Cannabrava entre outros. E agora, Portinari. Isso é uma grande honra para nós”, diz a gerente
de operações da associação Fabiana Garreta.
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namour - art photography

Fundação Portinari

Almir Sater,
cantor e compositor

Stock.xchng - elpetrucio

Por Fernanda Callefo e Thaís Conz

CTDLV 2011 em Salvador
A ABRAMUS será anfitriã do CTDLV
(Comitê Técnico de Obras Dramáticas, Literárias e Audiovisuais), que
acontecerá em Salvador nos dias 08
e 09 de novembro. Os encontros entre as associações de gestão coletiva
de direitos autorais, membros da CISAC (Confederação Internacional de
Sociedades de Autores e Compositores), serão para discutir problemas,

ações e projetos. Além de outros
temas relacionados à dramaturgia, à
literatura e ao audiovisual.
O encontro de 2010 aconteceu na
Finlândia, com outras 31 sociedades. E
agora em 2011, Bia Nascimento, gerente
de negócios da ABRAMUS quer o mesmo sucesso do ano interior. “Esperamos
receber em torno de 50 integrantes de
associações de todo o mundo”.

Melhorias No CWR ajudam associados da ABRAMUS
A ABRAMUS foi a primeira sociedade de gestão de direito autoral brasileira a
programar o formato CWR (Commom Work Registration) para o recebimento
de obras de seus editores. Esse formato foi desenvolvido pelas sociedades que
fazem parte da CISAC (Confederação Internacional de Sociedade de Autores),
em conjunto com as editoras e permite o envio de obras eletronicamente, garantindo agilidade ao processo de registro de obras no mundo todo.
Esse sistema sofreu mudanças no decorrer do tempo. Segundo Gustavo Gonzalez, gerente de novos negócios da ABRAMUS, essas modificações melhoraram a qualidade e agilidade no recebimento das obras.
“Quando comparamos os números de obras cadastradas eletronicamente nos últimos anos fica evidente a evolução que tivemos”. No ano
de 2009 foram cadastradas 200 mil obras, e no ano de 2010 o cadastro
foi de mais de 600 mil obras cadastradas na base do ECAD.
Essas melhorias possibilitaram um ganho de qualidade para os associados da ABRAMUS e para alguns titulares de outras sociedades, tendo
em vista que a as informações que estão sendo incluídas no sistema estão muito mais completas. “O projeto foi todo pensado para melhorar e
facilitar o trabalho dos nossos editores, e vendo os resultados ficamos
felizes em saber que atingimos o nosso objetivo”, declara Gonzalez.
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Dez anos de SONOCOM
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O Brasil será sede do Conselho
Internacional de Criadores de Artes
Gráficas, Plásticas e Fotográficas
(CIAGP), previsto para os dias 6 e
7 de dezembro deste ano, no Rio
de Janeiro. A AUTVIS será a anfitriã
das sociedades estrangeiras no
evento, que é organizado pela
Confederação Internacional
das Sociedades de Autores e
Compositores (CISAC). “Nesses
conselhos as sociedades do mundo
todo se reúnem para discutir
normas e atualizar as ideias na
área das artes visuais. Durante o
encontro realizado no ano passado,
em Nova York, trabalhou-se para
que as sociedades americanas
conseguissem introduzir o direito
de sequência, que garante ao
artista um percentual do valor
da revenda de sua obra”, conta a
gerente de operações da AUTVIS
Fabiana Garreta.

A ABRAMUS desenvolveu um sistema para facilitar a vida dos seus associados. É o CAD Fácil. Com ele, será possível cadastrar obras a qualquer
momento e em qualquer lugar via internet. Assim que forem cadastradas, as obras serão inseridas automaticamente no sistema da associação
e posteriormente, exportadas para o banco de dados do ECAD.
O associado também contará com uma ferramenta para o controle
do seu catálogo de obras. “Estamos trabalhando para que o CAD Fácil
seja um instrumento objetivo e capaz de aumentar a interatividade entre o usuário e o sistema com sua interface simples”, esclarece Luciano
Morais da Silva, do departamento de TI da ABRAMUS.

É importante que o titular mantenha seus dados cadastrais atualizados
junto à ABRAMUS. Isso garante que ele receba em dia o pagamento dos
direitos autorais e dos demonstrativos e recibos, além de facilitar o contato
por parte da associação. “Muitas vezes, os associados trocam de endereço
ou telefone e se esquecem de nos avisar. Para evitar complicações, pedimos
que eles mantenham seus dados sempre atualizados”, diz o gerente do
administrativo e financeiro da ABRAMUS, Antonio Almeida.

Stock.xchng - Ariel da Silva Parreira

Créditos retidos: o que é e como funciona?
para a ABRAMUS. Em alguns casos, no momento em que
elas fazem a transferência, descobre-se que têm créditos retidos a receber. Muitas querem receber o dinheiro na hora,
porém, há um processo a seguir”, explica o supervisor do
departamento Artístico & Repertório da associação, Fernando Vianna. Segundo ele, a ABRAMUS precisa provar ao ECAD
que aquela pessoa é o responsável pelas músicas cujos direitos autorais de execução pública estão pendentes e todo
o trâmite acaba sendo demorado.

CAD Fácil: Nova ferramenta da ABRAMUS

Atualize seus dados

Para comemorar uma década de existência, a SONOCOM Gravações e Edições
Musicais lançou o CD Frevão SONOCOM – ano 10. Criada em Recife pelo músico,
compositor e produtor José Bartolomeu a empresa cuida de direitos autorais,
além de editar e cadastrar obras, filiar autores, pagar direitos fonomecânicos e
produzir CDs. Segundo Bartolomeu, o projeto de produção do álbum é antigo,
porém, esperava o melhor momento para lançá-lo. “Está é uma homenagem a
todos que, de alguma forma, passaram pela SONOCOM”, justifica-se.
Ele conta que sempre foi fascinado por música e hoje está feliz pelo desempenho que a empresa apresentou ao longo dos seus dez anos de existência. “Música
é algo presente na minha vida desde sempre e fico feliz por ajudar outros músicos.
Passaram por aqui mais de 3 mil obras”, comemora Bartolomeu.

Para fazer o pagamento dos direitos autorais de execução
pública, a ABRAMUS e o ECAD precisam ter certeza de que
estão destinando o valor à pessoa certa. Em alguns casos,
o titular tem créditos a receber, no entanto, há divergência em seus dados cadastrais ou de sua obra, por exemplo.
Nestas situações, o pagamento não é feito enquanto não
se prove que os direitos autorais pertencem ao titular e o
dinheiro fica “guardado”, recebendo o nome de crédito retido. “Algumas pessoas saem de outras associações e vem

CIAGP no Brasil

Flavia prats

A Associação Brasileira dos Direitos de
Autores Visuais (AUTVIS) firmou contrato de reciprocidade com mais uma
sociedade estrangeira: a finlandesa
Kuvasto. Assim, os artistas brasileiros
filiados à associação passam a ser representados na Finlândia e os finlandeses filiados à Kuvasto, pela AUTVIS
no Brasil. Hoje, a AUTVIS tem contrato
de reciprocidade com 32 sociedades
no exterior e representa, por meio
de contrato direto: Matisse, Picasso e
Roy Lichtenstein. “Podemos dizer que
temos contrato fechado com quase
todas as sociedades internacionais,
garantindo aos nossos associados representação em praticamente o mundo todo”, disse a gerente de operações
da AUTVIS Fabiana Garreta.

Stock.xchng - shho

Parceria na Finlândia

jozarq

José
Bartolomeu,
criador da
SONOCOM,
gravadora com
10 anos

Direito autoral no MAM
A viabilidade da gestão coletiva de
direitos autorais de obras visuais foi
um dos temas discutidos durante a
Jornada de Direito Autoral no Museu
de Arte Moderna, realizada em São
Paulo. “Mostramos que essa maneira
de administrar o pagamento pela
criação artística é vantajosa tanto para
o usuário, que pode utilizar a obra visual de maneira segura e legalizada,
quanto para o artista, que tem seus
direitos respeitados”, diz a gerente de
operações da AUTVIS Fabiana Garreta.
Além de representar a associação no
evento, ela participou da segunda
mesa de debates intitulada Direitos
Autorais nas Artes Visuais: Um campo
em desenvolvimento?
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TEATRO & DANçA

Q

ual seria a melhor
estratégia para explicar as bases do
catolicismo a um
povo diferente, que fala línguas
nunca antes ouvidas, em pleno
século 16? O padre jesuíta José
de Anchieta fez da arte dramática uma estratégia para catequizar os índios no período colonial, quando o Brasil ainda era
conhecido como Terra de Santa
Cruz. Seus sermões, que incorporavam elementos do teatro,
são considerados um marco na
história dessa expressão artística
no Brasil, como afirma Décio de
Almeida Prado, em História Concisa do Teatro Brasileiro.
Foi a partir dessas interpretações com temática religiosa que
a arte dramática do país evoluiu,
se desenvolveu e ganhou espaço. Hoje, são inúmeros grupos
teatrais, profissionais e amadores, que anualmente se reúnem
em diversos festivais realizados
em todo território nacional.
Para o supervisor do departamento de Teatro & Dança da
ABRAMUS, Guilherme Amaral,
a troca de experiências é o que
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Por Renata Firace

há de mais frutífero para as companhias que participam desses
eventos. “Existe um intercâmbio
de linguagens muito enriquecedor entre os grupos, principalmente por conta da oportunidade de apresentar peças de
forma recíproca”, afirma.
Promovido pela Prefeitura
Municipal de Rio Preto e pelo
SESC de São Paulo, o Festival Internacional de São José do Rio
Preto (FIT) é considerado um
dos cinco maiores festivais de
teatro do Brasil. Há dez anos no
formato internacional, o evento,
que chega à sua 42ª edição em
2011, inclui em sua programação criações locais, nacionais
e internacionais, apresentadas
em espaços fechados e locais
públicos em diversos pontos da
cidade do interior paulista.
O Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de
Brasília também está entre os
principais eventos dedicados à
arte dramática que acontecem
no Brasil. Em 2010, ele promoveu o debate sobre o panorama
mundial atual do meio, ao reunir companhias e artistas da Es-

panha, Sérvia, Israel, Colômbia,
Cuba, Suíça, Itália e Brasil, alguns
deles vivenciando um cotidiano
de violência, por conta de guerras e conflitos. Mais de 20 peças,
entre produções brasileiras e de
outros países, foram apresentadas. Em 2011, será realizado de
23 de agosto a 4 de setembro.
Entre os festivais regionais, o
Janeiro de Grandes Espetáculos,
promovido pela Associação dos
Produtores de Artes Cênicas de
Pernambuco (Apacepe), é um
dos destaques. Produções de
teatro e dança pernambucanos,
shows musicais, leituras dramáticas, além de debates e oficinas
integram a grade do evento,
que oferece ingressos a preços
populares.

Fotos:Paulo Magri/SMCS

festa
teatro em

Festivais dedicados
à arte dramática
promovem
intercâmbio cultural
entre companhias

Direito autoral
Representante de mais de 200
autores nacionais na área de teatro e dança, a ABRAMUS participa dos principais festivais do
gênero no país ministrando palestras sobre direito autoral para
a área teatral. Durante esses seminários, Amaral explica como
funcionam os processos de autorização e as negociações, bem
como indica obras de produtores parceiros para encenação.
De acordo com ele, a importância dessa iniciativa está na
aproximação com os artistas e
na desmistificação do trabalho
da entidade. “Tiramos muitas
dúvidas. Por mais que o direito
autoral tenha nascido há séculos, a maioria das pessoas não
sabe exatamente como tudo
funciona”, explica.

OUtros Festivais
Festival de Curitiba
Informações:
www.festivaldecuritiba.com.br
Festival Internacional de Londrina
Informações: www.filo.art.br
Festival Internacional de Artes
Cênicas da Bahia
Informações:
www.fiacbahia.com.br
Festival de Teatro do Recife
Informações:
www2.uol.com.br/JC/teatro/
Festival de Teatro da Amazônia
Informações:
www.fetam.com.br/site/
Festival de Teatro do Rio
Informações:
www.uva.br/festivaldeteatrodorio/

ponto de vista

Marcos Suguio

Michel Lent
Schwartzman
é publicitário
interativo até nas
horas vagas

E a conta, quem vai pagar?
Enquanto deixamos
de pagar pelo que
consumimos pela
internet, deixamos
os produtores
desse material
sem receber
por suas criações
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E

m que mundo bacana a gente vive. No iPod Shuffle, o menor
dos iPods, cabem 2 gigas. Ou seja, mil músicas ou quase 125 mil
LPs. No meu HD, tenho uns 200 filmes e umas 300 séries de TV.
Aliás, qualquer HD hoje em dia pode armazenar o equivalente
a todos os livros da maior das bibliotecas. E trocar arquivos então? Ficou
muito fácil. É tudo feito via internet, rapidex nas nossas conexões largas.
Jornal? Eu leio três: tenho O Globo, Estadão e Folha, edições digitalizadas
para ler no iPad. E como é mais fácil transferir do que comprar, a pirataria
rola solta. Na balada da troca de arquivos e do tudo grátis, uma pulga
morde a minha orelha. Quem vai pagar a conta?
Se tudo isso vai de um lado para o outro sem a gente pagar, o dinheiro
não flui e não chega a quem produz esse material. Se você não se preocupa com os estúdios porque os considera ricos, pense na turma da música, sempre correndo atrás de um trocado. Se não tem disco vendendo,
resta ao cara fazer show pra tentar pagar a conta. E ela não se paga. Isso
vale para filmes, séries de TV, revistas, tudo o que baixamos grátis pela
internet, mas que depende de gente e grana para se produzir.
Enquanto conseguimos maneiras simples de conseguir o que queremos ver, ouvir e ler, o modelo que paga esses produtores e permite que
eles vivam do que fazem não está funcionando mais. Não há nenhuma
outra forma de pagar a conta. E se continuarmos sem pagá-la, a longo
prazo, quem vai conseguir escrever os livros e jornais, produzir as músicas, séries de TV e filmes? Quem vai pagar a produção intelectual? Há
modelos sendo testados que tentam propor novas alternativas e fazer o
dinheiro voltar a fluir para quem produz. Tipo AppleTV, Hulu e mais uns
tantos que rolam lá fora. Quando eles chegarem aqui, pode ter certeza
de que eu estarei na primeira fila pagando para ver, ouvir, ler…

atualize seus dados
Se o seu endereço, e-mail,
número de conta corrente para
depósito, telefones ou outro dado
mudou, atualize suas informações.
Entre em contato com a ABRAMUS
pelo e-mail: cadastro.titular@
abramus.org.br

Seus direitos
levados a sério

www.abramus.org.br

