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dois meses do fim do ano, é comum ouvir em rodas de amigos
que o tempo passou rápido. É fato. Nós, da ABRAMUS, também sentimos essa velocidade. Tanto que você acaba de receber
a última edição da revista em 2011. Foi por isso que preparamos
uma publicação diversificada e informativa. A entrevista de capa
traz uma conversa saborosa com Bebel Gilberto, que recentemente fez show no Rock in Rio. Nascida em uma família talentosa, a
cantora fala da sua carreira, seus gostos musicais e o que vem preparando para o futuro. Na seção Mercado, há uma reportagem que
aborda a importância das trilhas sonoras para a Sétima Arte. Afinal,
o espectador é levado para o universo proposto pelos filmes pelas
notas musicais. Quem não se lembra da música da trilha de Psicose,
de Alfred Hitchcock?
Ainda no tom de suspense, a reportagem de Teatro & Dança fala da
peça Ato de Comunhão, escrita pelo argentino Lautaro Vilo e traduzida
por Amir Harif. No Brasil, o monólogo é dirigido e interpretado por
Gilberto Gawronski. Baseada em uma história real, mostra o transtorno do alemão Armin Meiwes, que em 2001 buscou na internet uma
pessoa que aceitasse ser comida por ele. Encontrou Bernd Jürgen B.
O episódio ficou conhecido mundialmente como O Canibal de Rotemburgo. E tem muito mais, acompanhe em nossas páginas.
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ANTES DO TOPO

Diva sertaneja
Denise Andrade

A cantora, compositora e instrumentista mineira
Paula Fernandes é uma das novas associadas da
ABRAMUS. “Fui acolhida com muito carinho, tive as
melhores indicações possíveis e estou muito satisfeita com o trabalho”, revela a atual sensação da música
sertaneja. Indicada para o Grammy Latino nas categorias Novo Artista e Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o CD Paula Fernandes Ao Vivo, a estrela
adianta que tem novidade à vista: “Já tenho novas
parcerias em andamento, mas é surpresa”.

O Mundo sobre tela

Cássio Play

Guto Costa

Negra Li

GUIA - CD

Som Livre

Universal Music

Universal Music Brasil
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Gustavo Lima
Gusttavo Lima, sucesso do
sertanejo universitário, lança o
DVD Gusttavo Lima e Você, com
29 músicas, 15 delas compostas
pelo cantor. Nos extras, Making
Of e Pé na estrada. Também à
venda em CD.

Jay-Z e Kanye West
Watch the Throne é o primeiro
álbum da nova dupla formada
por Kanye West e Jay-Z, dois
dos maiores nomes do rap. Com
participações como Beyoncé
e Mr. Hudson, o CD já está à
venda em todo o Brasil.

Seu Jorge
Em Músicas para Churrasco
Vol. 1, Seu Jorge retoma a
mistura de ritmos. Entre as dez
canções, destaque para Quem
Não Quer Sou Eu, que fecha o
álbum e indica o caminho do
volume 2 da trilogia

POR ONDE ANDA?
O grupo italiano Double You ficou conhecido mundialmente ao estourar,
em 1992, com o hit Please Don’t Go, regravação de KC and The Sunshine
Band. Criada em 1985, a banda lançou mais seis álbuns, sendo o último
em 2007. Desde então, preferiu manter-se nas paradas apenas com singles. Mas neste ano começou a trabalhar um novo projeto, como explica o
vocalista Willian Naraine. “O Double You lançou em 2011 o CD Life no Brasil e estamos em turnê pelo país para divulgá-lo”. Além disso, Naraine está
com um projeto paralelo, chamado If I Could Fall, que foi lançado em todo
o mundo e conta com músicas nas paradas da Europa e Estados Unidos.

"Dos 16 aos 17 anos,
eu fui atendente
do McDonald’s
e trabalhei
numa fábrica de
camisetas, depois
disso me dediquei
exclusivamente à
escola e à música.
Comecei a cantar
profissionalmente
aos 17 anos, no grupo
de rap RZO (Rapaziada
da Zona Oeste) e não
parei mais”.
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Priscilla Prade

Sônia Menna Barreto, filiada da AUTVIS, é a primeira pintora brasileira a
ter uma obra na Royall Collection da família real inglesa. E não para por
aí. Em 2010, ela decorou uma suíte no Sheraton São Paulo WTC e, neste
ano, pintou os tetos do restaurante A Bela Sintra, em Brasília. “O primeiro
foi mais autoral, baseado em obras minhas. O segundo, eu tive que tematizar, contando histórias da cidade, como uma Capela Sistina moderna”,
explica. Sônia já estabeleceu os próximos projetos: “Tenho exposição em
novembro e vou lançar uma coleção de joias pela Corsage, além do rótulo do novo vinho da Bacalhôa”.

notícias

Sweet Coração
Nascida em uma família de artistas, Tiê
ficou conhecida do grande público após
lançar o elogiado e inteiramente autoral
Sweet Jardim, em 2009. Em março, ela
começou a divulgar seu novo trabalho A
Coruja e o Coração, repetindo o sucesso e
de olho no exterior.

Raquel Jorge

Nos últimos dois meses, a 2ª Grande
Revirada Cultural de Goiânia - projeto da prefeitura que visa fortalecer a
cultura -, movimentou a cidade. Foram mais de 2 mil atividades culturais realizadas em parques, esquinas de avenidas, centros e Casas
Culturais. Diversos associados da
ABRAMUS estiveram presentes,
tais como Maria Eugênia, Luiz
Chaffin e Fernanda Guedes.
Segundo a representante da
entidade em Goiânia, Sabryna
Carvalho, a participação de
tantos associados comprova e
solidifica a parceria da entidade com os artistas locais. ”Demonstra afinidade entre a associação, a classe artística
e o cenário cultural goianiense”, completa.

Ângelo Vitor Simplício da Silva, mais
conhecido como Pretinho da Serrinha,
é um percussionista famoso entre as escolas de samba do Rio de Janeiro. Agora,
começa a colher os frutos de parceiras
com grandes nomes da música brasileira como Lulu Santos e Marisa Monte.
Sobre o apelido ele fala: “Nasci em 1978,
ano em que a música A banda do Zé Pretinho, do Jorge Ben, estava nas paradas.
Daí juntaram o útil ao agradável”. A carreira de Pretinho mantém-se em alta e
ele já tem projetos. “O Cd Trio Preto +1
com Nenê Brown, Miudinho e Didão
está em fase de mixagem e negociação
com a gravadora”, adianta.

Como a música surgiu na sua vida?
Venho de uma família de artistas, e eles
sempre me incentivaram a fazer alguma
coisa ligada ao meio. Pesquisei várias
outras áreas, mas acabei na música.
Fiz cursos, cantei em bares, porém
só comecei profissionalmente com o
Toquinho, em 2004.

Pelo mundo

Quais são os próximos planos para a
carreira? Você já está trabalhando em
novo repertório?
Quero fazer esse show por pelo menos
mais um ano! Passar por todas as
cidades que ainda não fui e espalhar
essa música.

Caras novas
Formada em fevereiro desse ano a dupla Thaeme & Thiago
tem se destacado no cenário musical. “A idéia surgiu a partir
do cantor e empresário Sorocaba. Após o lançamento de Luan
Santana, ela queria trazer ao meio uma mulher com o mesmo
estilo”, explica Thaeme. O primeiro CD, gravado apenas duas
semanas depois da formação, foi quase todo composto
por Thiago que usa suas experiências de vida para criar as
canções. Divulgando o trabalho pelo país, Thaeme revela os
próximos passos: “Já estamos com o repertório praticamente
fechado para a gravação de um DVD ainda este ano”.

De olho no exterior
Os músicos Helio Flanders e Reginaldo Lincoln, da banda Vanguart,
uma das pioneiras na cena de folk rock brasileiro, concederam uma entrevista para a Revista ABRAMUS e contaram sobre os planos do grupo.
Como a música surgiu na vida dos integrantes da banda?
Reginaldo Lincoln: Bem cedo, em casa. Minha mãe estudou piano por
muitos anos, um tio tocava violão e outro trompete. Assim, nas férias,
sempre rolava uma cantoria. Quando eu tinha 5 anos, comecei a ter aulas
com minha mãe e a frequentar um conservatório, mas não durou muito.
Eu não gostava da disciplina das aulas, então preferia brincar de tocar as
melodias que ouvia e pronto.
Helio Flanders: Cresci ouvindo Beatles e música clássica. Lembro-me de
decidir ser músico muito cedo . Culpa do John Lennon! Aos 12 compus
minha primeira canção no violão e parti para o rock and roll.
O que acham de serem uma das mais importantes bandas de folk
rock brasileiro?
Reginaldo Lincoln: O Vanguart é uma banda que escreve a sua história de
um jeito forte e queremos contá-la por muitos anos. Esse lado folk que
trazemos nas músicas, ajudam nesse sentido. Podemos fazer tudo com
uma profundidade maior. Acho que isso é algo importante para nós.
Helio Flanders: Como o próprio folk sugere, essa vertente surgiu naturalmente em nós. A influência de Bob Dylan, Johnny Cash, Neil Young, Woody
Guthrie estava muito latente na época e “estudei” tanto as letras como esse
estilo até o osso. Em 2003, Reginaldo veio e produziu o que seria o segundo
álbum caseiro do Vanguart - até então um projeto one mand band - o que
contou muito para que o projeto virasse uma banda, anos depois.
Quais são os próximos planos para carreira? Alguma turnê em vista?
Reginaldo Lincoln: Um dos planos é fazer alguns clipes desse disco. Temos um disco todo em inglês, que foi gravado paralelamente ao Boa
Parte de Mim Vai Embora e queremos ir em frente com isso e lançá-lo
em breve. Dentro disso o maior dos planos é fazer shows e mais shows
pelo Brasil e levá-lo ao máximo de lugares possíveis. Já estamos nessa
turnê rodando Sudeste e Centro-Oeste, visamos também alguns países
da América Latina pro ano que vem.
Helio Flanders: Nosso plano sempre é fazer arte, o problema é que algumas pessoas consideram isso pretensioso no Brasil, e o que seria o trabalho de um compositor/cantor/interprete além disso? Arte neles!! O objetivo final sempre é continuar fazendo álbuns que sejam honestos pra nós.

João Wainer

Como você vê a aceitação internacional
do seu trabalho? Como está sua
agenda de apresentações no exterior?
Esse ano fiz Estados Unidos, Argentina
e Uruguai. É muito bom poder cantar lá
fora e sentir o respeito do público.

Maurício Antônio

Você considera seu segundo disco A
Coruja e o Coração, um trabalho mais
autoral que o primeiro?
Não tão quanto o primeiro. Porém, mais
solar, alegre, cheio... Exatamente por
representar essa nova fase da minha vida.

A cantora e compositora Luísa Maita
realizou uma turnê pela Europa, EUA e
Canadá. Segundo ela, os shows foram
marcados pela boa recepção do público
ao seu trabalho. “A turnê foi muito bacana, conhecemos lugares menos óbvios,
como Arizona, Texas, Pensilvânia. Tocamos em festivais de verão e casas de jazz
importantes como de Boston, San Diego,
Minneapolis... Foi uma experiência incrível” conta. Luísa lançou há pouco o clipe
da canção Lero-Lero, que faz parte da trilha sonora do filme Estamos Juntos, com
Cauã Reymond e Leandra Leal. Ela também figura entre as dez cantoras mais
bem colocadas na lista “Real Divas From
Around The World”, da MTV americana.

vini mania

Novidade da MPB

Abramus Goiânia

Daryan Dornelles

Festival de cultura
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direito autoral

Sem ruído
C

onsiderado um dos
países com legislação mais avançada
sobre distribuição
de direitos autorais de execução pública musical, o Brasil
possui mais de 2,4 milhões
de obras catalogadas. Com
as associações de músicos e
o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
como os principais pilares na
defesa destes direitos, o modelo vem ao longo dos anos
aperfeiçoando sua abrangência na tentativa de combater
o ainda alto índice de inadimplência. Em 2003 o ECAD via
nas emissoras de rádio a fonte
de seus maiores prejuízos: na
época cerca de 50% delas estavam inadimplentes, ou seja,
não pagavam aos autores pela veiculação de suas músicas.
Desde então, esse índice
vem diminuindo graças à realização de acordos para pagamento de débitos com as
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emissoras e
“É essencial
estabeleque as rádios passem
cimento
para o ECAD a sua planilha,
para que o Escritório possa
de confazer a correta distribuição
vênios.
de valores aos artistas
Porém,
que tiverem suas
músicas executadas
ainda é
nas emissoras”
um percentual
elevado
se
comparado com a
importância da música para
as programações das rádios
e com seu faturamento. Em
junho deste ano, o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJ-RS) proibiu uma rádio
inadimplente de tocar músicas. A emissora localizada na
região metropolitana de Porto Alegre não pagava direitos
autorais desde 1989 e teve a
sentença decretada pelo TJ
até que conseguisse quitar as
mensalidades devidas ao órgão arrecadador.
Para o gerente executivo de
arrecadação do ECAD, Márcio

ECAD

Apesar de ter melhorado nos últimos anos, a inadimplência
das rádios ainda é alta. Nem todas pagam pela matéria-prima
de seu trabalho: a música Por Roberto Kreitchmann

Fernandes, medidas que ajudem a fazer com que as emissoras de rádio respeitem os
criadores das músicas que fazem parte de forma essencial
da sua programação serão
sempre válidas. “Os autores e
a classe artística são, de forma
geral, os mais prejudicados
pela inadimplência e falta de
consciência dos usuários de
música. Quando uma rádio
deixa de pagar a devida retribuição autoral pela execução
pública de música protegida,
o ECAD fica impossibilitado
de repassar os valores devidos”, completa Fernandes.
Para tornar mais eficiente a
arrecadação e também combater os índices de inadimplência das rádios, o ECAD
desde 2005 apostou na regio-

nalização de seu trabalho. O
valor total arrecadado através
das músicas tocadas pelas rádios adimplentes de cada região é distribuído para os artistas cujas músicas tocaram
nessa região específica, refletindo sua realidade musical,
leva em conta a potência de
seus transmissores, a região
socioeconômica e o nível populacional do local onde a rádio está situada.
No Brasil é utilizado o critério da amostragem estatística.
As canções são captadas em
gravações realizadas por todo
o Brasil e também em planilhas de programação musical enviadas pelas próprias
rádios. “É essencial que as
rádios passem para o ECAD a
sua planilha, para que o Escri-

tório possa fazer a correta distribuição de valores aos artistas que tiverem suas músicas
executadas nas emissoras”,
afirma o gerente do ECAD.
Além das rádios convencionais, a utilização musical em
mídias digitais, assim como
nas rádios corporativas vem
aumentando de forma significativa nos últimos anos.
De acordo com o gerente do
ECAD, houve um avanço também no campo das rádios
indoor, ou seja, aquelas que
atendem empresas de ramos
diferentes, como redes de lojas de departamentos, restaurantes, supermercados, lojas
comerciais. “Foi esse tipo de
arrecadação que mais se desenvolveu nos últimos anos”,
comenta ele.
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Bebel Gilberto
Dupla nacionalidade

Nascida nos Estados Unidos, ela
herdou dos pais o talento musical
com sotaque e ginga brasileiros
		

Por Sonia Xavier

V

em de berço o envolvimento de Bebel
Gilberto com música. Filha de João Gilberto e de Miúcha, ela é neta do historiador Sérgio Buarque de Holanda e sobrinha dos músicos Chico Buarque, Ana de Hollanda e
Cristina Buarque. Ainda criança ela se apresentou no
Carnegie Hall ao lado da mãe e do saxofonista americano Stan Getz. Desde então, não parou. Se bem
que sua estreia profissional aconteceu em 1986, aos
20 anos, quando ela lançou o álbum Eu Preciso Dizer
que Te Amo. O trabalho tinha diversas parcerias, boa
parte com Cazuza e Dé, ambos do Barão Vermelho.
Hoje, a nova-iorquina de nascimento é reverenciada por público e crítica. Suas interpretações tiveram
destaque na trilha sonora dos filmes Próxima Parada,
Wonderland, Bubble, Closer, Comer, Rezar e Amar e
Rio – onde dubla a tucana Eva. Recentemente esteve
no Brasil para se apresentar na final da Miss Universo
2011 e participar do Rock in Rio. Neste último, montou um repertório para, ao lado de Sandra de Sá, homenagear Cazuza.

Fotos: Henrique gendre

ABRAMUS: Você é filha de João Gilberto e Miúcha e
sobrinha de Chico Buarque. Na sua infância a música norteava os eventos em família?
BEBEL: Nós vivemos rodeados de música desde sempre. Além disso, comecei a cantar muito
cedo, participando de coros infantis em discos
e musicais como Saltimbancos e Pirlimpimpim.
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“Adoro de tudo.
Hoje acordei
ouvindo
Gwen Stefani,
mas amanhã
posso acordar
querendo ouvir
Paulinho da
Viola ou Luiz
Melodia”
ABRAMUS: Quais são suas influências musicais? Que músicas estão no seu iPod?
BEBEL: Eu ouço e adoro de

tudo. Hoje acordei ouvindo
Gwen Stefani, mas amanhã
posso acordar querendo ouvir
Paulinho da Viola ou Luiz Melodia, passando pela Beyoncé... Quem sabe? Tudo depende do momento.

ABRAMUS: Seguir a carreira de
cantora foi um caminho natural ou uma opção?
BEBEL: Uma falta de imaginação, eu diria, pois gostava
muito de atuar. Entretanto,
hoje em dia sinto um grande
orgulho de não ser apenas
uma cantora, mas também
compositora e arranjadora,
que é uma das coisas que
mais me motiva na música.

ABRAMUS: Em algum momento
você se sentia cobrada por seus
parentescos ligados à música?

BEBEL: De maneira alguma,
muito pelo contrário.

ABRAMUS: Você imprimiu independência ao seu trabalho,
conquistou espaço e o reconhecimento do público e da mídia.
Consequentemente, foi convidada a fazer parte do seleto time de
artistas da Verve. O que julga ter
sido o diferencial do seu trabalho?
BEBEL: Eu acho que foi a minha

Eu e minha
família vivemos
rodeadas de música
desde sempre. Além
disso, comecei
a cantar
muito cedo

voz e meus arranjos.

ABRAMUS: Em All in One há
composições suas. Essas músicas foram escritas especificamente para este trabalho?
BEBEL: Sim. Exceto as releituras. O Bim Bom é de autoria de
papai e o Far from the sea veio
através do Seu Jorge. Tem também a, para mim, maravilhosa
Sun is Shining, de Bob Marley,
sem falar no Chica Chica Boom
Chic, eternizada pela nossa
querida Carmen Miranda.

ABRAMUS: Como você costuma definir o repertório de seus álbuns?

BEBEL: Eu definiria como
“música de Bebel”.

ABRAMUS: Quando foi convidada para participar no filme Rio,
onde dubla um tucano fêmea
(além de estar na trilha sonora)? Como foi comunicada e o
que sentiu?
BEBEL: Em maio do ano passado eles entraram em contato
para eu dublar a tucana Eva. A
dublagem aconteceu com a
ajuda maravilhosa do diretor
Carlos Saldanha. Eu adorei, foi
superdivertido. A partir daí começamos um namoro para fazer uma música e acabou saindo o Samba de Orly, de Chico
Buarque e Vinícius de Moraes,
que está na trilha do filme.

ABRAMUS: Você se apresentou
no primeiro dia do Rock in Rio

ao lado de Sandra de Sá. Como
vocês prepararam o repertório?
BEBEL: Eu e Sandra de Sá pensamos em fazer uma homenagem especial ao nosso grande
amigo Cazuza.

ABRAMUS: Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, qual foi
o motivo que a fez mudar-se para lá? Por que morar nos EUA e
não no Brasil?
BEBEL: Acabou que foi esse o

BEBEL: Ele na praia com o seu
cachorro que se chamava Vanderlei. Cazuza era um ótimo
companheiro de praia.

ABRAMUS: Quais são os seus
próximos projetos? Pode nos
adiantar algum?
BEBEL: Estamos finalizando
o meu primeiro DVD que foi
filmado em junho no Rio, no
topo do morro do Leme!

caminho que eu segui, por diversos motivos. Além disso, a
qualidade da música no Brasil
dos anos 1980 e 1990 não me
agradava muito. Foi então que
eu resolvi abrir novas portas
em busca de oportunidades.

ABRAMUS: Como você avalia o
trabalho da ABRAMUS?
BEBEL: Importantíssimo.

ABRAMUS: Qual a melhor lembrança que você tem do tempo
em que convivia com Cazuza?

tista tem. A garantia que ele
poderá continuar recebendo
pelas obras criadas por ele.

ABRAMUS: Qual a importância
dos direitos autorais para um
artista?
BEBEL: Eles são tudo que o ar-
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mercado

da emoção

Manuela Thomas

Essencial para guiar o sentimento de um filme,
as músicas levam o espectador a fazer
parte da história Por jorge santana
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“retomada do cinema nacional”
– iniciada em 1995 com o filme
Carlota Joaquina – princesa do
Brasil, de Carla Camurati.
Dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), da Ancine, mostram que em 2010 o número de
espectadores das produções
nacionais foi de 25.227.757
pessoas, ou seja, 56,77% acima
do registrado em 2009 – que já
havia sido mais de 75% superior ao de 2008. “Sem dúvida
temos mais portas abertas. Ver
filmes nacionais na tela grande
voltou a fazer parte do cotidiano do brasileiro e isso aqueceu
muito o mercado ligado ao
cinema”, avalia Mikael Mutti,
que participou da gravação da
trilha sonora de Rio, de Carlos
Saldanha, e de uma faixa do
filme Capitães da Areia, adaptação da obra de Jorge Amado.

PASSO A PASSO
A proximidade entre as duas
formas de arte exige que os músicos acompanhem de perto o
processo de criação do filme. “É
uma tábua rasa que vai sendo
preenchida aos poucos. Depende de uma interação direta e
intensa com o diretor do filme,
além de, se possível, com os outros membros da equipe, como
roteirista, montador e até mesmo
produtores”, afirma Feffer, cujo
mais recente trabalho é o elogiado e polêmico documentário
Quebrando Tabu, que trata das
políticas de combate às drogas.
O aumento do número de
produções e a fidelização do

público fortaleceram o segmento. No entanto, o cinema
brasileiro ainda tem uma série
de desafios para se fortalecer
frente a outros mercados de cinema. No campo da produção
musical, os obstáculos se configuram na busca por mais investimento e profissionalização.
“Falta melhorar, por exemplo,
a parte orquestral. Hoje em dia
muitas produções terceirizam
as orquestras com países como
Hungria e República Tcheca,
que tem baixos custos e músicos de alta qualidade. Mas já
têm surgido orquestras locais
com alto nível e preço competitivo”, afirma Feffer. Mikael Mutti
completa: “Falta investimento
na formação de novos profissionais com cursos que estejam
conectados ao
que está acon“Ver filmes
tecendo no
nacionais na tela grande
mundo”.
voltou a fazer parte do
cotidiano do brasileiro e isso
aqueceu muito o mercado
ligado ao cinema” Mikael Mutti

acervo pessoal

O

os Sons

filme Psicose, de
1960, é considerado uma das produções mais marcantes do cinema. Diversos foram
os fatores que transformaram
a obra de Alfred Hitchcock em
um clássico cinematográfico.
Uma das coisas mais lembradas
pelos críticos e pelo público, no
entanto, é a trilha sonora. Composta por Bernard Herrmann,
ela é considerada um dos elementos fundamentais de composição e de interpretação do
filme. Psicose é apenas um dos
inúmeros exemplos da história do cinema que ilustram a
importância da música para a
Sétima Arte.
“A música é a ferramenta que
ajuda a expor o sentimento da
cena e a produção musical cuida desse acessório importantíssimo, por isso, é de fundamental
importância para o filme”, explica o produtor musical Mikael
Mutti. “A trilha sonora marca a
emoção, o clima, a pulsação de
um filme, e ajuda a criar a sensação de realidade e de imersão
do espectador. Sem a música, a
obra fica sem vida”, acrescenta o
também produtor Ruben Feffer.
Por ser elemento fundamental na elaboração de um filme, a produção musical é um
bom campo de trabalho para
os músicos. Nos últimos anos,
muitos profissionais brasileiros que antes atuavam apenas
em produções publicitárias ou
fonográficas têm encontrado
oportunidades no segmento,
em especial após a chamada
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por dentro
Por Klaus Gambarini, Matias Salse e Pedro Nuin

AUTVIS e IAB unidos pelos
direitos autorais

Anderson Richards,
Carlos Brandão e Pádua

Oelton Junior, Lucimar, Anny Cristine,
Raphael, Sabryna e Sérgio

Eddy, Marcos, Pedro e Brunno

fotos: Zutto Digital

Roberto Mello

Júlio César e Moacir Brito

ABRAMUS em Goiânia comemora um ano
Em agosto o escritório de Goiás da ABRAMUS comemorou
um ano de funcionamento. Para festejar, foi organizado um
coquetel no Buffet Oliveira’s Place. A celebração teve show de
Maria Eugênia, da dupla sertaneja Eddy e Brunno e do grupo Mr.
Gyn. A representante da ABRAMUS em Goiás, Sabryna Carvalho,
ficou feliz com o resultado do evento: “A festa foi um sucesso, os
convidados ficaram à vontade. A banda Mr. Gyn convidou outros
músicos para tocar e o resultado foi maravilhoso”, contou.
A festa foi uma demonstração do potencial artístico da região. Em Goiás, a ABRAMUS atingiu a marca de 300 novos filiados. “Neste primeiro ano, o balanço a ser feito é totalmente
positivo. Com a abertura, foi possível perceber que a classe
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artística da região estava carente de informação a respeito da
arrecadação e distribuição de direitos autorais”, diz Sabryna,
que ressalta que o trabalho executado pela unidade durante
o período não foi apenas de captação de titulares, mas também de conscientização.
Quanto às expectativas em relação à continuidade do
trabalho, são as melhores possíveis. “O potencial artístico da
região Centro-Oeste é imenso e notório. Daqui em diante,
quero estar presente onde o artista goiano estiver, seja na
música, no teatro, na dança, nas artes visuais, enfim, levando
informação e serviços a qualquer área de atividade cultural e
artística”, revelou Sabryna.

A AUTVIS firmou recentemente uma
parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). A gerente de negócios da AUTVIS, Bia Nascimento,
acredita que a parceria ajudará os
arquitetos, pois a maioria deles não
sabe que a Lei 9610/98 protege os
seus direitos: “Muitas vezes, eles desconhecem essa proteção, e quando
têm suas obras reproduzidas em diversos meios sem autorizações, não
sabem a quem recorrer”, conta.
O IAB é o órgão de maior representatividade da classe no Brasil, com 27
departamentos espalhados em todo
o país, sendo o melhor parceiro para
trazer os arquitetos para a AUTVIS: “É
uma parceria que começou dando
certo e vários projetos em conjunto
estão em andamento”, comemora Bia.

Dúvida do associado
Quando recebo os direitos autorais das músicas que estão tocando no rádio ou
na televisão?
ABRAMUS: Vale lembrar que os recebimentos ocorrem apenas se as obras
(composições) e gravações (ISRC) estiverem devidamente cadastradas e se a
emissora de rádio ou TV for pagante do ECAD. Quem recebe os direitos são os
autores, intérpretes, músicos acompanhantes*, produtores fonográficos e editores. Os pagamentos são feitos a cada três meses, por meio de um sistema de
amostragem de acordo com o período em que a música foi executada:
Execuções da música em

Pagamento

janeiro, fevereiro, março

julho

abril, maio, junho

outubro

julho, agosto, setembro

janeiro

outubro, novembro, dezembro

abril

* Músicos acompanhantes recebem se a música estiver entre as 650 mais executadas em um trimestre nas emissoras de rádio ou entre as 300 mais executadas
na TV. Os pagamentos saem no mês seguinte aos meses dos trimestres acima
(agosto, novembro, fevereiro, maio).

FALA SOBRE O DIREITO AUTORAL

“O direito autoral é cada vez
mais importante. Todos os meus
ganhos têm diminuído: 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”.

falamansa.art

Da esquerda para a direita: Leandro Mello, Fernando Santos, Roberto Mello,
Sabryna Carvalho, Paulo César, Sérgio Porto e Ricardo Mello

TATO, vocalista do Falamansa
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Wellington soares

por dentro

crescimento em 2010
Em um comparativo entre os anos de 2009 e 2010, os números mostram crescimento da
Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS). No ano passado, foram cadastradas
653.115 obras, 69.239 fonogramas, registrados 3100 cue-sheets e 4.860 novas filiações, o
equivalente a mais de uma dúzia de artistas todos os dias. Em 2009, os números apresentavam 262.409 obras cadastradas, 67.017 fonogramas e 2.597 cue-sheets.
Segundo o gerente de artístico e repertório da ABRAMUS, Gustavo Vianna, tais números
se devem a uma reestruturação feita pela entidade. “Otimizamos equipamentos e o espaço físico, conseguindo maior produtividade ao longo do ano. Isso também foi necessário
pelo aumento da demanda natural dos titulares em geral e mais cadastros para serem
analisados manualmente em função dos cadastros eletrônicos de obras e fonogramas implementados pelos setores de TI e novos negócios”, explica.

Superação
2009
Novos filiados: 4.905
Cadastro fonogramas: 67.017
Obras fadastradas: 262.409
Cue-sheets: 2.597

Entre 20 e 25 de setembro, o núcleo gospel da ABRAMUS
esteve na 10ª edição da Expocristã, realizada no Anhembi,
em São Paulo. A proposta da associação era conscientizar
o público evangélico da importância dos direitos autorais.
Para isso, realizou uma palestra voltada para as gravadoras e
convidou artistas filiados a visitar o estande da entidade. O
público da feira fez fila para conseguir uma foto ou o autógrafo dos ídolos gospel.
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ABRAMUS EM MOÇAMBIQUE

Segundo a coordenadora do núcleo gospel da ABRAMUS,
Cely Manhães, a participação da entidade no evento foi ótima
e serviu para aproximar a entidade de seus artistas filiados e das
gravadoras. “Foi um sucesso. No dia em que Cassiane e Jairinho
vieram ao estande, os visitantes fizeram fila para conhecer os
artistas. Além disso, cerca de 70% dos artistas e gravadoras presentes no evento eram nossos filiados. Recebemos respostas
positivas de todos”, afirma ela.

ABRAMUS na Assembleia Geral do ECAD
Em setembro, a ABRAMUS participou de mais uma assembleia realizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Segundo o gerente de artístico e repertório da entidade, Gustavo Vianna, o ponto mais discutido
foi o levantamento dos valores depositados em juízo pela
Rede Globo. “Estes valores não eram distribuídos desde julho de 2010 e já estavam depositados em juízo”, revela. Ao
todo, havia três trimestres em atraso, de julho a setembro

primeira Arrecadação sobre direitos audiovisuais
Stock.XCHNG

ABRAMUS na Expocristã 2011

Da esquerda
para a direita:
Claudia e Fernando,
da ABRAMUS, com os
cantores Cassiane e
Jairinho, e Cely do
Núcleo Gospel

2010
Novos filiados: 4.860
Cadastro fonogramas: 69.239
Obras cadastradas: 653.115
Cue-sheets: 3.100

de 2010, outubro a dezembro de 2010 e janeiro a março
de 2011, que deveriam ter sido repassados em janeiro, abril
e julho deste ano, respectivamente, conforme previsto no
cronograma de distribuição do ECAD. “Ficou decidido por
todas as sociedades que os valores fossem distribuídos em
setembro, conforme ocorreu. Os valores do trimestre abril/
maio/junho já estão em poder do ECAD e serão distribuídos
em outubro”, explica Gustavo.

A ABRAMUS fez sua primeira arrecadação referente a direitos autorais de reprodução
pública de obras audiovisuais e iniciou um novo ciclo de trabalho no Brasil e no exterior.
Segundo a gerente Bia Nascimento, a ABRAMUS já podia fazer a gestão coletiva, porém,
no Brasil esses direitos ainda não são recolhidos.“Existia um conflito entre autores e coautores sobre as porcentagens dos recebimentos e estamos promovendo um consenso
baseado nos padrões internacionais”, explicou. A intenção é que, aos poucos, a gestão
audiovisual colha seus frutos e atue com a mesma capacidade da musical. “Estamos
iniciando este trabalho de fora para dentro e recebemos uma quantia da sociedade
espanhola referente à reprodução de obras brasileiras. Este foi o primeiro pagamento
referente a direitos autorais que serão pagos no Brasil por uma associação brasileira. É o
primeiro passo de um longo caminho que temos”, revelou Bia.

A ABRAMUS foi convidada recentemente pela UNESCO a participar de
um projeto para o desenvolvimento da
Sociedade de gestão coletiva de música em Moçambique. A Associação
Moçambicana de Autores (SOMAS)
conseguiu através do apoio da UNESCO a contratação de uma consultoria
local para desenvolver um plano estratégico para reestruturar a agremiação.
O gerente de documentação e novos
negócios da ABRAMUS, Gustavo Gonzalez, foi escolhido para orientar o projeto. “Foram dez dias de trabalho duro,
em conjunto com o pessoal da SOMAS
e da consultoria, para elaborarmos o
plano estratégico. A ABRAMUS teve
um papel fundamental na produção
do documento”, fala.
Entretanto, de acordo com Gustavo
o trabalho da ABRAMUS ainda não
terminou. “Devo voltar a Maputo no
final de outubro para participar de
um congresso sobre direitos autorais
para explicar às pessoas a importância dos direitos autorais para a economia moçambicana”.
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TEATRO & DANçA

U

m ato de canibalismo com permissão
da vítima. A idéia
parece chocante, especialmente porque não permaneceu apenas no plano do imaginário. Em 2001, na Alemanha,
o técnico em computação Armin
Meiwes encontrou, via internet,
uma pessoa que aceitava ser “comido” por ele. Depois de esquartejar o engenheiro berlinense
Bernd Jürgen B., o protagonista
dessa história na vida real, que
ficou conhecido como “O canibal
de Rotemburgo”, não demonstrou arrependimento pelo que
fez. Para ele, a atração por canibatambém
lismo nada mais era do que uma
necessidade física e emocional. E
foi esse enredo que Gilberto Gawronski usou no monólogo Ato
de Comunhão (fotos ao lado), escrito pelo argentino Lautaro Vilo,
traduzida por Amir Harif.
“A ideia foi sugestão do crítico teatral Jorge Arias, do jornal
uruguaio La Republica, que há
muitos anos acompanha o meu
trabalho. Ele viu a montagem na
argentina e achou que eu seria
o ‘embaixador’ para o texto no
Brasil”, conta Gawronski que assumiu tanto a direção artística
quanto a performance da peça. A
obra narra três episódios na vida

carne
Prazer da

Fotos: Batânia Dutra

Com adaptação de Gilberto Gawronski, o monólogo
Ato de Comunhão expõe o fato polêmico do alemão
que chocou o mundo em 2001 Por Julia Corradi
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do canibal. Na infância, a festa de
aniversário de 8 anos; na juventude, a cerimônia fúnebre da mãe;
e já adulto, o encontro com um
rapaz que conhecera pela internet, situação com maior destaque na peça. Gawronski intercalou a exposição de tal cena com a
virtualidade contemporânea.
A peça é sustentada por recursos de internet, além de projeções de vídeo de Jorge Neto e
descreve situações de violência
detalhadamente. Um grande desafio para Gawronski que declara
ter mergulhado neste trabalho
como “um laboratório de criação
de um espetáculo e de uma personagem sem nenhuma expectativa, além do exercício”. “Toda

a repercussão que ele vem recebendo me surpreende”, declara.
O reconhecimento da peça e
a interpretação renderam a Gawronski a indicação ao Prêmio
Shell 2011 na categoria melhor
ator. Segundo ele, vários espectadores desmaiaram nas apresentações. A oralidade é uma
arma muito forte. Em uma das
sessões, a crítica especializada
estava presente quando um espectador desmaiou. Nunca pensei que passaria por isso”, conta
o ator que participa com frequência de projetos em que metáforas ilustram relacionamentos e
ganhador do prêmio de melhor
cenário com a montagem Por
uma Vida Menos Ordinária.

ponto de vista

Meio século de ofício

Rafael Bramusa

A

Maria
Cecília
Prats Caniato
é advogada

Em 26 de
outubro de 2011
comemoram-se 50
anos de existência
da Convenção de
Roma, da qual o
Brasil é signatário
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Convenção de Roma dispõe sobre os direitos conexos
e diz respeito à proteção dos artistas, intérpretes ou
executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão. Foi aprovada no Brasil com
o Decreto Legislativo 26/64 e promulgada pelo Decreto 57.125
de 19 de outubro de 1965.
A grande motivação da Conferência Diplomática realizada em
Roma foi o aparecimento de novas técnicas de transmissão do
pensamento, tais como o disco, rádio e cinema, que transformaram as condições das atividades profissionais dos artistas, intérpretes, produtores fonográficos e radiodifusão. Tais fatos fizeram
com que fossem buscar uma proteção de seus direitos.
Além disso, o aparecimento da fita cassete e o uso massificante
dos discos através do rádio, motivaram-nos a reivindicar o direito
de proibir e autorizar a reprodução de seus fonogramas e serem
remunerados pelas utilizações. Também os organismos de radiodifusão reivindicaram proteção de seus direitos, uma vez que
reuniram grandes esforços e investimentos diante das novas tecnologias para desenvolvimento de suas atividades. Assim, diante
de tantos clamores, surgiu a Convenção de Roma.
Deve-se ressaltar que a Convenção trata essencialmente da
atividade artística, deixando totalmente à margem as atividades
essencialmente técnicas. O Artigo 7 trata das condições mínimas de proteção, quando determina que poderão ser impedidas,
sempre que não haja consentimento, a radiodifusão e a comunicação pública das execuções, a fixação em suporte material, a
reprodução, a primeira fixação e se a reprodução for feita para
fins diversos aos que foi autorizada.
O Brasil, signatário que é da Convenção, adotou todas essas premissas nas legislações pertinentes, especialmente na lei anterior
5.988/73 e na atual, que rege os direitos autorais e os que lhes são
conexos 9.610/98. Foi uma grande conquista da classe artística e,
desta forma, deve ser comemorado seu jubileu de ouro.

Nosso site,

seu espaço
Monte seu perfil gratuitamente no site da ABRAMUS
e apareça para o mercado.
Acesse: www.abramus.org.br

SEUS DIREITOS
LEVADOS A SÉRIO

www.abramus.org.br

A ABRAMUS representa você
em todo o

A ABRAMUS é a referência do Brasil
no mundo. Entre em contato com uma
de nossas unidades para saber como
receber do estrangeiro.

MUNDO!

Seus direitos
levados a sério
www.abramus.org.br

