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30 anos

O ano de 2012 está terminando. Em nosso habitual balanço, concluímos que a tarefa de lutar pelo direito autoral da classe artística não se
encerra ao fim de 365 dias. No caso da ABRAMUS, é um compromisso
renovado ano a ano ao longo dessas três décadas de existência. Por
isso, o nosso aniversário de 30 anos foi tão comemorado, tão festejado
por todos os colaboradores e associados.
Na ABRAMUS, a questão dos direitos autorais é levada a sério. Aliás, esse
é o tema da matéria da seção Direitos Autorais desta edição, a última de
2012. Nela, mostramos parte do que fazemos por você. Em Por Dentro,
trazemos nota sobre a comemoração 30 anos de existência da Associação celebradas em Curitiba, no Paraná. Temos também uma matéria
sobre a Festa da Música de Canela, onde a ABRAMUS recebeu uma homenagem pelo seu trabalho.
Em Teatro e Dança, saiba mais do trabalho de Millôr Fernandes. Autor
de prosa, poesia, traduções, críticas e textos teatrais, ele é o tradutor de
A Viúva Alegre, opereta montada pelo amigo Jorge Takla e que está em
cartaz até o início de dezembro no Rio de Janeiro. Não deixe de ler também a entrevista exclusiva da dupla sertaneja Jorge e Mateus.
Assim, encerramos 2012, esperando contar com seu apoio no próximo
ano. Em nossas metas para o novo ano, está o compromisso de manter
firme o propósito de continuar defendendo os seus direitos. Feliz 2013!
Boa leitura!
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notícias
Por Tayane Scott e Wesley Souza

Até o rock caiu no samba

ANTES DO TOPO

Com mais de 50 anos de carreira e um repertório de
incontáveis sucessos, o compositor João Roberto Kelly
é o mais novo associado da ABRAMUS. “Venho de uma
entidade na qual deixo muitos amigos, mas nesta nova
casa encontrei um espaço que concorda plenamente com a teoria a respeito das associações de direitos
autorais”, explica. Considerado o rei das marcinhas e
autor de hits carnavalescos como Cabeleira do Zezé,
ele conta que a paixão pela música começou ainda
criança. “Nasceu comigo. Não sei se comecei primeiro a
falar ou cantar”, lembra. Aos 73 anos, Kelly garante que
tem muita coisa para mostrar. “Todos esses anos de trabalho repercutiram em novas ideias e novas fórmulas
para apresentar as marchinhas. O segredo é estar sempre em movimento e não parar nunca”, diz.

musicais”, diz o tecladista Ricardo Gama. Com a agenda lotada
até o fim do ano, os projetos estão a todo vapor. “Acabamos
de gravar um novo DVD que resultará em um CD também. Os
dois devem ficar prontos ainda este ano. Terá muita coisa nova
e convidados especiais como o Sidney Magal, Thiaguinho, Péricles e Di Ferrero do NX Zero”, finaliza Gama.

Sté frateschi

Seu Jorge

GUIA - CD
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As Sanfonas do Rei – Falamansa
Em homenagem ao centenário de
Luiz Gonzaga, a banda regravou
canções do músico com Elba
Ramalho e Dominguinhos.

Deckdisc

Daniel Boaventura – Ao Vivo
O álbum duplo, com canções
em inglês e italiano, dá nova
roupagem a clássicos do jazz e do
blues. Em CD e DVD.

Sony Music

Fernando Hiro

Elas Ficam Loucas – Diego Faria
Com 14 faixas, o CD Elas Ficam
Loucas traz 12 composições do
músico. Destaque para a canção
que dá título ao álbum.

POR ONDE ANDA?

Em 2003, André Marinho ficou conhecido ao integrar uma das boy
bands mais famosas do país, o grupo Bro’z. “Foi ali que me tornei
um artista mais dedicado e tive a oportunidade de estudar com
profissionais que me ajudaram a crescer. O sucesso foi a maior escola
que tive até hoje”, lembra o cantor. A banda chegou ao fim em 2005 e,
depois de lançar um disco solo, o cantor assumiu os vocais de outro
grupo em 2008, o Cupim na Mesa. “Eu sigo à frente da banda, fazendo
uma média de 17 a 20 shows por mês, o que me deixa muito feliz.
Acabamos de lançar o 2º CD e o objetivo é seguir divulgando pelos
quatro cantos”, conta. Além do trabalho com o grupo, André escreveu
a autobiografia Do Lado de Cá e apresenta o programa Acesso Livre,
na TV Geração Z (Clic-TV). “Estou realmente vivendo um momento
especial. O meu objetivo é seguir trabalhando ainda mais, levando
informação e muita alegria para as pessoas”, finaliza.

“Desde garoto eu já
prestava atenção
no meu pai que
tocava percussão
em orquestras de
baile de carnaval, de
coreto de praça e de
parques de diversão.
Aos 10 anos eu já
tinha me decidido:
queria ser músico e
cantor.”
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Biga

Dri Brasil

Foto: Arquivo pessoal

Há pouco mais de sete anos surgiu o Sambô, grupo que uniu
guitarra e pandeiro com a proposta de revisitar grandes clássicos do rock com instrumentos típicos do samba. A banda
afirma que nunca sofreu preconceito por tocar o que eles definem como rock-samba. “É lógico que há quem não goste, mas
isso é normal. Nós também não gostamos de alguns gêneros

NOVOS ASSOCIADOS

Sucesso em todo país, Gaby Amarantos é hoje um
dos maiores ícones da música popular brasileira. Com
canções que misturam ritmos latino-americanos sobre
a base musical paraense, a cantora colocou o povo para
dançar e conquistou uma legião de fãs. “Tudo se constrói
com verdade. Quando as pessoas sentem que é de
verdade, o público se identifica. Antigamente, as pessoas
ouviam muito o que era ditado pela gravadora ou pela
TV, mas hoje elas escutam aquilo com que se conectam e
que as leva para algum lugar”, dispara.
Nascida no bairro dos Jurunas, periferia de Belém, no
Pará, Gaby começou a cantar ainda adolescente. “Cantava
na igreja católica. Depois, passei para os bares, com um
trabalho mais voltado para voz e violão”, lembra. Foi só
em 2002 que a paraense encontrou o caminho que, mais
tarde, a levaria ao estrelato. Naquele ano, lançou-se com
a banda Tecno Show, que deixaria em 2008. “Eu sempre
gostei de tocar músicas mais populares, mais regionais
como o carimbó, o brega e a lambada. Eu sentia que era
aquilo que queria fazer”, conta.

De lá para cá, a identidade que Gaby assumiu com o
povo brasileiro parece mesmo não ter limites. No último
VMB, a cantora levou para casa três troféus. “Foi muito
bacana ver a reação das pessoas e, principalmente,
saber que estão compreendendo o trabalho cultural
e estético que eu faço”, afirma. Gaby também está
concorrendo a duas categorias no Grammy Latino. “Em
todas as premiações fico muito tranquila, porque estar
ali já é um grande prêmio para mim. Vou lá mostrar
esse Brasil que está se redescobrindo”. E será que o
público pode esperar novidades para 2013? Depois
do sucesso de Ex Mai Love na abertura da novela
Cheias de Charme, da Globo, Gaby já tem outro hit
emplacado na emissora. “Estamos com a música Beba
Doida, na novela Salve Jorge. A canção é do núcleo da
favela e vai animar muito.” Para os próximos meses, a
cantora promete o lançamento do primeiro DVD da
carreira solo e a gravação de um videoclipe, que deve
acontecer já no início de 2013. “Estou cheia de projetos
e muita coisa bacana vem por aí”, finaliza.

Sucesso mundial
O cantor Fernandinho é considerado um dos grandes nomes
da música gospel nacional. Nascido em Sergipe, ele
iniciou a carreira em 2001, mas foi em 2003 que ficou
conhecido com o álbum Faz Chover. Em 2012,
lançou o CD Teus Sonhos, com mais 80 mil
cópias vendidas em apenas uma semana. Na
última edição da Expocristã, realizada
em outubro em São Paulo, recebeu
o disco de platina.
Agora, o sucesso de
Fernandinho rompe
as fronteiras e ele acaba
de voltar de uma turnê dos Estados
Unidos. “Em breve vamos gravar o
DVD Teus Sonhos, que está sendo
gerado, pensado, com muito carinho
e vindo para fazer diferença”, revela.

Novos projetos
Autor de hits como Te Amo, Que Mais Posso Dizer? (Sem Você
Não Viverei) e Você Vai Voltar, Ovelha fez muito sucesso na
década de 1980. Por ser branco e ter cabelos loiros Ademir
Rodrigues de Araújo recebeu o apelido de Chacrinha. Aos
57 anos, a carreira do músico continua a mil. “Atualmente
faço parceria com uma casa de shows em Santo André, onde
levamos artistas da minha geração e que estão fora da mídia.
É o caso de Nilton Cesar, Perla, Odair José”, diz o artista. Além
disso, o músico está trabalhando em um novo álbum. “É o CD
Na Mira do Rock, que está em fase final de produção e deve ser
lançado depois do carnaval de 2013”, completa.

50 anos de carreira

Renato Spencer

Um dos maiores nomes do violão brasileiro, Henrique Annes
recebeu recentemente uma homenagem da Assembleia
Legislativa de Pernambuco pelos 50 anos de carreira. O
músico é formado pela Universidade da Geórgia, nos Estados
Unidos, e possui 15 discos gravados. O tributo foi proposto
pelo deputado Antônio Moraes e surpreendeu o artista.
“Foi uma emoção gratificante para um músico que sempre
batalhou para a cultura violinística de Pernambuco”, explica.
Com uma extensa carreira, Annes se diz realizado com sua
obra. “Com minha carreira profissional, dando concertos,
aulas, palestras e com graduação no exterior e aqui no Brasil,
me sinto realizado”, finaliza.
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Perfexx assessoria

a cantora paraense
que veio para abalar

Paula Clem

Faz chover produções

Dudu Maroja

notícias

ERIC SILVER
Composições de ouro
Aos 41 anos, o americano de Nashville Eric Silver
é apaixonado pelo Brasil. Ele garante que nasceu
aqui em outra vida e confessa sua admiração por
Carlinhos Brown e Marisa Monte.
Por que você decidiu trabalhar no Brasil?
Essa questão é maior do que qualquer coisa que
eu possa responder. Na primeira vez que eu vim
para cá, amei o país logo de cara e senti uma
conexão muito forte com o lugar. Há décadas
trabalho em diferentes países, mas aqui há algo
de mágico para mim e as coisas parecem fluir. Eu
tenho muitos amigos brasileiros e sempre que
volto para cá sinto como se estivesse em casa.
Acho que fui brasileiro em outra vida e, quem
sabe, tive mais cabelo (risos).
Com quais artistas brasileiros você gostaria de
trabalhar?
Sou abençoado por poder trabalhar com artistas
incríveis. Do country ao rap, encontrei parceiros
sensacionais. Mas devo admitir que sou fã do
Carlinhos Brown e da Marisa Monte. Ainda não
tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente,
mas, uma vez, voei para Nova Iorque só para ver
seu show. Foi excelente.
Quais são seus planos?
Continuar fazendo o que faço: escrevendo,
produzindo, gravando e me apresentando. Quero
poder fazer isso para mim e para outros artistas.
Acredito que para ser um bom escritor, é preciso
continuar a viver, ouvir, conhecer pessoas e
sempre inovar.
Por que você escolheu a ABRAMUS?
Pela reputação no mundo e pela recomendação
de amigos como Almir Sater e Sergio Britto.
Sinto-me feliz fazendo parte desta família. As
pessoas com quem eu trabalho são atenciosas
e têm interesse em meu trabalho. Sempre
que tenho dúvidas ou preocupações alguém
responde rapidamente e isso significa muito para
mim. Eu estou muito feliz com a ABRAMUS me
representando no Brasil.
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direito autoral

Seu direito

Shutterstock

Levado a Sério

Para a ABRAMUS a gestão dos direitos autorais é assunto sério
Por Danilo Ando

mantém-se no firme propósito
de crescer qualitativamente,
valorizando a criação artística
por meio de uma gestão coletiva eficaz dos direitos autorais
de obras musicais, dramáticas,
visuais e audiovisuais.
Para isso, conta com departamentos especializados e equipes treinadas para dar suporte
a todos os associados, desde o
atendimento até o cadastro das
obras e fonogramas. Ao longo
de sua trajetória, a ABRAMUS
investiu em tecnologia para
agilizar os cadastros. O SGM
(Sistema de Gestão de Música), Portal de Relacionamento
e CadFácil são ferramentas que
auxiliam de modo prático os
associados, facilitando desde o

H

á 30 anos, um grupo de músicos idealistas, liderados pelo
saxofonista Demétrio Santos Lima e por Roberto Corrêa de Mello, fundaram
a ABRAMUS. Eles idealizaram
uma associação que defendesse os direitos autorais e conexos da classe musical do país, a
associação se consolidou.
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Durante essas três décadas
de dedicação e grandes vitórias, a ABRAMUS trabalhou
com ética, responsabilidade
e transparência em suas relações e ações. Como resultado,
conquistou a confiança e a
credibilidade de seus associados e de importantes sociedades estrangeiras. Hoje, totaliza
mais de 36 mil associados e

Canais de comunicação
• www.abramus.org.br •
faleconosco@abramus.org.br
@abramus
abramus

cadastro até o pagamento dos
direitos autorais.
Com o bom atendimento feito nas unidades da ABRAMUS
espalhadas por todo o Brasil,
a associação mantém contato
direto com músicos, intérpretes, autores, editores e produtores fonográficos por meios
de comunicação como redes
sociais Facebook, Twitter, site e
e-mail. Além disso, os associados contam com o auxílio do
departamento de comunicação, sempre atualizado sobre
os principais temas que regem
o universo do direito autoral,
ajudando também na divulgação de seus trabalhos, disponibilizando uma página personalizada no site, canais da inter-

a ABRAMUS
investiu em
tecnologia para
agilizar os
cadastros
net (Facebook e Twitter) e com
a Revista ABRAMUS, publicada
trimestralmente com informações sobre os artistas.
É assim que a ABRAMUS faz
uma gestão séria, competente
e transparente dos direitos autorais dos artistas brasileiros e
também dos internacionais.
Essa é sua missão!

Linha do Tempo

1982

Demétrio Santos
Lima, Roberto
Mello e outros
artistas fundam
a ABRAMUS

2000

Consolidada, a
ABRAMUS passa de
14 para 50 pessoas
em seu quadro
funcional

2004

Nasce a área
especializada em
dramaturgia, o
departamento de
Grandes Direitos, hoje
ABRAMUS Teatro e Dança

2006

A AUTVIS tornase coligada à
ABRAMUS e
audiovisual passa a
integrar a grade de
atuação da entidade
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em boas

deixá-la, ficaria muito triste. Hoje, de acordo
com um levantamento da ABRAMUS, tenho mais de 470 músicas em circulação.
O meu depoimento não é apenas um
depoimento, é um agradecimento por
tudo o que a ABRAMUS faz por mim e
pelo meu parceiro Ronaldo Adriano. Estamos muito felizes aqui e espero que a
ABRAMUS também sinta o mesmo por
nós.” Benedito (Dito) Seviero, autor e compositor sertanejo.

mãos

“Cheguei à associação indicado por um
amigo e parceiro musical em 2002. Na época,
estava ingressando no mercado como cantor e
compositor, vivendo a expectativa do lançamento do meu primeiro álbum. A
referência que tinha da ABRAMUS já
indicava que se tratava de uma empresa profissional e com a estrutura dos melhores recursos para garantir que meus direitos de autor
e intérprete fossem assegurados.
Ao conhecer a associação e as
pessoas que fazem parte dela, pude me sentir ainda mais à vontade e
confiante de que minha vida estava em
boas mãos. Desde então, desenvolvemos uma
parceria de trabalho e sucesso! A importância
da ABRAMUS na minha carreira vai desde o
meu entendimento e esclarecimento sobre
as questões dos direitos do artista à ótima
administração do catálogo de obras que
me permite solidificar a carreira e buscar
novos horizontes. Parabéns à ABRAMUS
pelos 30 anos de existência e por fazer uma
bela história na música popular brasileira!”
Gustavo Lins, cantor e compositor.

Os artistas associados à ABRAMUS falam como descobriram a entidade
e o que acham da atual gestão de seus direitos autorais. Por Sonia Xavier

“Ingressei recentemente na ABRAMUS levado
por amigos. Vim da UBC, onde também só deixei
amigos. A ABRAMUS, por seu espírito renovador,
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me abre perspectivas para novas
opções dentro da minha vida
de compositor. Assim como
pensa a associação, sou um
defensor sincero da gestão
coletiva dos direitos autorais,
ação tão bem executada pelo ECAD. Pelos 30 anos de vitória, aqui vão o meu carinho
e as minhas felicitações aos
dirigentes e aos associados da
nossa querida ABRAMUS.” João
Roberto Kelly, pianista, compositor e
produtor musical brasileiro.
“Estou na ABRAMUS desde 2005.
Eu não a conhecia, fui levado por
outro associado, mas com o tempo, percebi que só tinha grandes
autores lá. Vi como tudo funcionava e acabei indicando para
outros amigos também. Ainda
hoje muitos dos meus amigos
compositores estão se filiando à
ABRAMUS. Para mim, o trabalho da
associação é ótimo. Se eu tivesse que

imagens: karicaturando

“Fiquei surpreso com o profissionalismo e a atenção com que fui recebido pelo pessoal da ABRAMUS, quando cheguei à entidade em 2007. Em
pouco tempo, um velho problema, que era a localização de valores decorrentes de minhas
canções usadas em trilhas sonoras na
Europa (‘problema insolúvel’, segundo a associação à qual eu estava filiado durante os sete anos
anteriores...), foi rápida e plenamente solucionada na ABRAMUS. Porém, mais importante
que o dinheiro, é a atenção
dada ao direito autoral. Nesse
ponto, a proximidade e troca
de conhecimento promovidas
pela ABRAMUS é um caso único. A
confiança e consistência que disto decorrem, me faz sentir cada vez mais satisfeito com a
minha profissão e com a minha paixão: a música.”
Daniel Carlomagno, compositor, cantor, produtor
musical e dirigente da produtora Carlomagno Music.

“Sou associado da ABRAMUS desde 2006. Fiz parte de outras sociedades ligadas a direitos autorais
e nunca tive meu trabalho como compositor tão
respeitado e bem tratado como a ABRAMUS faz.
Vira e mexe me surpreendo com alguma quantia

depositada na minha conta bancária por conta de
algum pagamento retido ou atrasado do qual a
ABRAMUS correu atrás por mim. Além disso, sempre que necessito de qualquer providência, documento ou ação da ABRAMUS sou atendido com
rapidez e gentileza . Divido minha vida profissional
em AA/DA, ou seja, Antes da ABRAMUS e Depois
da ABRAMUS. A equipe é profissional e muito ligada em tudo. Parabéns por 30 anos de bons serviços prestados.” Paulão, Velhas Virgens
“Cheguei à ABRAMUS através da indicação de meu amigo e produtor
Alexandre Fontanette na época do lançamento de meu
primeiro disco Amor e Caos,
em 2007. De lá pra cá, só
posso dizer que a ABRAMUS
é realmente muito boa. Além
de contar com os pagamentos
sempre em dia, são solícitos e
prontos a esclarecer dúvidas que surgem de tempos em tempos. Só tenho a agradecer
ao carinho e ao profissionalismo com que tratam
seus associados. Obrigada!” Ana Cañas, cantora.
“Há poucos anos, por boas informações, entrei para a ABRAMUS, aos 52 anos de prostituição artísti-
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ca, ou seja, de carreira, não havia recebido quase nada de direitos autorais ou pequenas corrupções
financeiras artísticas, pequenos
mensalinhos das gravadoras
e editoras em seus pagamentos. Foi então que entrei
na ABRAMUS. Já no primeiro
mês fui surpreendido com um
cheque de mais de R$ 50 mil.
Recentemente fui informado pela
própria companhia que uma música
minha, Take Me Back To Piauí, de 1960, foi regravada no Japão e Europa, o que só fiquei sabendo
depois, e que bombou nas discotecas com os DJs.
Conclusão: a ABRAMUS informou que foi a música de maior sucesso no ano, internacionalmente
falando. Mais din-din para o Juquinha comer seu
caviar...pena que não descobri a ABRAMUS antes,
teria comido menos acarajé sem camarão.” Juca
Chaves, compositor, músico e humorista.
“Sou associado da ABRAMUS desde 2003 e
estou satisfeito com o trabalho desenvolvido pela entidade. Sou compositor e intérprete, desde que fui para a ABRAMUS, e percebi que meus ganhos com direitos autorais
aumentaram consideravelmente. Gosto da
organização e da atenção que a ABRAMUS dá
às minhas obras, por isso, não tenho motivos para
reclamar de nada. Tenho o apoio de toda diretoria
e estou muito satisfeito com a ABRAMUS.” Cecílio
Nena, compositor de música sertaneja.
“O que mais me chamou a atenção e despertou
em mim a vontade de fazer parte do quadro de
filiados da ABRAMUS foi o excelente atendimento
e a qualificação dos funcionários. Já fiz parte de
outra sociedade e, por isso, posso dizer com toda
certeza que a ABRAMUS é a sociedade mais organizada e preparada para cuidar dos meus direitos
autorais. Quem vive de direitos autorais há alguns
anos, como eu, sabe o quanto já avançamos para uma arrecadação justa e real. Por isso, é muito
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importante escolhermos uma sociedade séria e competente para nos representar. Depois de
20 anos de carreira, sinto-me
orgulhoso em dizer ‘Eu sou
compositor e minha sociedade é ABRAMUS””. Mauricio
Mello, compositor.
“Quando comecei a compor, com meus
12 ou 13 anos, não fazia ideia de até onde as músicas poderiam chegar e todos os frutos que elas
poderiam me dar. Assim que profissionalizamos a
banda, registrar as músicas e ter alguma entidade
em que confiar na hora de receber esses frutos
era essencial. A ABRAMUS nos foi apresentada
por nosso empresário Marcos Maynard como de
confiança sua havia muitos anos. A inocência do
começo foi substituída com os anos
pelo conhecimento dos meus
direitos e de tudo que uma
simples melodia pode nos
trazer. Nesse processo sempre contei com a ABRAMUS e continuo contando, evoluindo junto com
meu trabalho e com a minha obra que, se tudo der
certo, assim como a ABRAMUS, vai longe!” Pe Lu, Restart.
“A ABRAMUS significa: credibilidade, segurança, organização e transparência. Como compositor tinha
uma grande preocupação de resguardar minhas
obras e ter o controle dos meus direitos autorais,
pois já tive grandes problemas no passado. Há mais
ou menos um ano a ABRAMUS entrou em contato
com nosso escritório e apresentou seu projeto de
gestão. Posso afirmar que todas as ideias e propostas estão sendo cumpridas e que está me surpreendendo com tamanha dedicação e competência.
Não é à toa que reina no mercado há 30 anos. Indico a toda a classe artística, pois estou completamente realizado e feliz com os resultados obtidos.

Na ABRAMUS nossos direitos autorais
estão sempre protegidos.” Frederico,
da dupla João Neto
e Frederico.
“Fico feliz por ter uma associação como a ABRAMUS cuidando dos nossos direitos autorais. Bem,
a história começou quando pertencíamos a uma
outra associação e não estávamos muito satisfeitos. Foi quando um amigo nos falou que havia
um lugar onde as coisas eram diferentes. O Udi
foi até ABRAMUS e conheceu o Fernando Viana.
Logo ele nos ligou e falou que o que o
nosso amigo havia dito era verdade. Então todos do grupo nos filiamos e, desde então, há mais
de dez anos, nós não tivemos
dúvidas de que a ABRAMUS
era o lugar certo para o grupo Katinguelê e para outros
amigos que nós indicamos. Pelo trabalho que vem fazendo, por
nossa música e pela dedicação em
cuidar dos nossos direitos que nem sempre são
respeitados e devidamente repassados. Por isso,
agradecemos o carinho e a atenção com que somos tratados por vocês. Muito obrigado. Espero
que isso sirva e, se precisar, pode mudar alguma
coisa.” Breno Faria, cantor do grupo KatinguelÊ.
“Cheguei à ABRAMUS entre 2001 e 2002 por indicação do produtor musical Dudu Marote. Na
época, não entendia e muito menos sabia ao certo o motivo de
ser associado da entidade.
Pouco tempo depois, passei
a receber os informativos e
aos poucos fui compreendendo sobre o direito autoral e o trabalho oferecido
pela associação. Hoje, além
da transparência e do excelente

serviço, aprendi um pouco mais a respeito do assunto e sou grato por sempre ser bem atendido
e por ser membro da ABRAMUS. Parabéns a vocês!” DJ Patife.
“Após muitos anos de carreira e já com centenas de obras gravadas como compositor e como intérprete após ter passado por várias associações. Um dia Deus se lembrou de mim e
colocou no meu caminho a ABRAMUS. Desde
então eu conheci uma sociedade que dá valor,
respeito e apoio aos seus associados. A ABRAMUS é um paraíso onde estão os maiores ídolos
de todos os gêneros e, hoje, com muito orgulho
eu já posso dizer que pertenço à mesma sociedade que eles. Por isso, sou muito feliz. Agradeço e parabenizo o presidente Roberto Mello e a
todos que comandam essa sociedade tão maravilhosa. Hei de sempre dizer em meu nome e
em nome da família: obrigada ABRAMUS.” José
Dercídio dos Santos, Praense, cantor e compositor.
“Não sei exatamente desde quando estou associado à ABRAMUS. É desde os anos 80.
Como autor já passei por várias sociedades, não sou a favor de trocar
de associação, mas geralmente a
gente fica insatisfeito e muda. Eu
não estava feliz com a tratamento que recebia da minha antiga
sociedade. Não conseguia falar
com os diretores ou mesmo o
presidente. Eu achava que merecia atenção. Então, pesquisei com
outros parceiros que me recomendaram
a ABRAMUS. Conversei com o Fernando Viana,
que sabia do meu trabalho. Ele me convenceu
e até perguntou se eu precisava de algo. Deu
certo, acabei me associando. Hoje a ABRAMUS é
uma das boas associações de gestão de direitos
autorais. Algumas coisas poderiam melhorar. É
como todo relacionamento, só depois de algum
tempo junto é que você percebe os defeitos.
Mas estou satisfeito.” Tivas, compositor.

revista abramus 13

mercado

Sertanejo
Exportação
Por Sonia Xavier

U

Marcelo Rossi

m acaso marcou o
início da carreira de
Jorge e Mateus, em
2005. Um amigo em
comum os uniu ao convidá-los
para um churrasco. Durante o encontro, eles cantaram juntos pela
primeira vez e, tempos depois, os
amigos os incentivaram a formar
a parceria. Hoje, eles conseguiram
mais do que emplacar hits como
Amo noite e dia e Pode chorar.
Está na lista de conquistas ser a
primeira dupla sertaneja brasileira a gravar um DVD no exterior.
E não foi qualquer lugar e, sim, o
Royal Albert Hall, de Londres, palco onde já se apresentaram Sarah
Brightman, Rod Stewart e Adele.
O material será lançado no Brasil
no primeiro semestre de 2013
junto com um livro que traz os
melhores momentos da carreira
da dupla. Acompanhe a seguir a
entrevista com os artistas, associados à ABRAMUS.
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ABRAMUS: Vocês conseguiram
um feito inédito: serem os primeiros artistas sertanejos a
gravar um DVD fora do Brasil.
Como isso aconteceu?

MATEUS: Bom, a ideia foi de um
dos nossos empresários, Marcos
Aurélio, após um show que fizemos em Londres em 2011. Quando ele propôs gravarmos um
DVD no Royal Albert Hall, achamos a ideia maluca e distante,
porém continuamos conversando e discutindo o assunto. A ideia
amadureceu e se concretizou.

ABRAMUS: E por que decidiram
gravar um DVD menos de um ano
depois de um outro com músicas
inéditas – o de Florianópolis?
JORGE: São dois trabalhos distintos. O DVD A Hora é agora é um
disco com novas canções que dá
continuidade ao nosso repertório, trazendo novo material para
o nosso público. Já o trabalho
no Royal Albert Hall é uma coletânea dos nossos maiores sucessos (incluindo alguns gravados
em Jurerê). O DVD gravado em
Londres é um marco para nossa
carreira, onde celebramos nossos mais de 7 anos de estrada.

ABRAMUS: Como foi decidido
o repertório do DVD gravado
em Londres?

MATEUS: Foi decidido por mim,
pelo Jorge e pelos nossos
empresários, Marcos Araújo
e Wendell Marques, além do
produtor musical Dudu Borges. Não foi fácil, mas no fim
acho que conseguimos um repertório que agradará a todos.

ABRAMUS: É possível perceber a
diferença entre o público estrangeiro e o brasileiro?
MATEUS: Notamos que o público que mora fora do Brasil
se sensibiliza mais pelo fato de
trazermos lembranças de seu
país. A grande maioria se emociona muito ao ouvir algumas
músicas que afloram recordações de sua terra natal, de seus
amigos e familiares que estão
longe. Nos emocionamos muito também nesses shows!

ABRAMUS: Como vocês avaliam
esse momento da carreira?
JORGE: Estamos no ápice de
nossa carreira e, sinceramente, nunca havíamos planejado
ou imaginado que isso aconteceria. Porém, em momento
algum o sucesso que fazemos
hoje influenciou nossas personalidades e ideologias. Mais
que o sucesso, buscamos fazer o que gostamos bem feito,
com dedicação e amor. Nosso
maior incentivo são os nossos

fãs e o público que nos prestigia nos shows pelo Brasil afora.

ABRAMUS: E quais os próximos passos da dupla?
JORGE: Iremos lançar o DVD
gravado em Londres e um
livro com os melhores momentos da nossa carreira, no
primeiro semestre de 2013. E,
provavelmente, um novo álbum com canções inéditas no
segundo semestre de 2013.
MATEUS: Continuaremos com
o ritmo normal de shows até
31 de dezembro de 2012. Parando para umas merecidas
férias no início do ano que
vem e voltamos à estrada em
março de 2013.

ABRAMUS: Qual a importância
da ABRAMUS para vocês?
JORGE: É grande, tanto para
nós quanto para outros artistas brasileiros. A Associação
fiscaliza e defende os direitos autorais de seus associados para que injustiças não
sejam cometidas, além de
fortalecer a voz da categoria
quando se faz necessário na
luta pelos direitos dos músicos e artistas. A ABRAMUS
significa para nós uma parceria na fiscalização e correta
aplicação das leis dos direitos autorais brasileiras.

“Mais que o sucesso, buscamos
fazer o que gostamos bem feito,
com dedicação e amor”
revista abramus 15

história
4a PARTE

Por Roberto COrrêa de Mello

O Coletivo

No último capítulo da história da ABRAMUS, Roberto Mello fala
sobre o papel das ONGs que impulsionaram os desejos do povo,
repercutidos no universo intelectual

A

vida moderna alterou as relações
sociais e deu papel relevante às
ONGs (Organizações Não
Governamentais), que passaram a desempenhar funções
inerentes à relação interativa, congregando interesses
individuais, para exercitá-los de maneira coletiva. Elas
tornaram-se porta-vozes dos
indivíduos que as integram,
que buscam maior ressonância a seus interesses. Fizeram
com que a somatória dos papéis individuais acabe por
determinar maior influência
na sociedade.
As ONGs passaram a desempenhar também um papel político, permeando suas iniciativas com a coleta das opiniões
de cada um de seus partícipes,
de tal sorte que o substrato de
tal escuta determine a personificação da vontade da maioria. E também passaram a sub-

sidiar políticas públicas, formatando projetos específicos,
que atendem à vontade da
maioria de seus associados e
repercutindo suas vozes como
um todo para a elaboração de
projetos de lei, de iniciativas
organizadas, trazendo para o
meio social a efetividade de
sua função agregadora.
Foi o que vimos em todo o
mundo, principalmente nos
países em que o exercício
democrático é efetivo, uma
vez que o papel do ente privado trouxe celeridade, objetividade, clareza e substância às iniciativas associativas.
Agem como substitutos coletivos das vontades individuais, conforme o termômetro
da observação do que deseja
a maioria das pessoas.
A classe artística brasileira
sempre teve vez e voz não só
perante o ente público, mas,
principalmente perante a sociedade organizada, que vê

retratada por seus criadores
suas ambições individuais e
projetando em seus ídolos
seu modo de vida, como se
fosse a sua busca pessoal.
O coletivo, sempre tratando
das sociedades organizadas
em países democráticos, supera o individual na medida
em que o alcance das ações
do ente privado conduz à
busca do aperfeiçoamento
do tecido social. Neste sentido, as ONGs trouxeram contribuições
extremamente
relevantes para a sociedade
moderna brasileira, impulsionando iniciativas realizadoras
dos desejos do povo, repercutidos pela intelectualidade.
Sem a pretensão de sermos protagonistas solitários
de tais iniciativas coletivas, cumpre destacar que a
ABRAMUS, nos seus 30 anos
de existência, trouxe benefícios efetivos aos artistas
brasileiros, no âmbito finan-
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ceiro, político, institucional,
absolutamente determinantes de uma vida digna para o
criador de obras intelectuais.
Ao longo dos últimos anos,
muitas batalhas foram travadas para defender a liberdade de criação, a impossibilidade de censura do ato
criativo, o exercício pleno
das garantias individuais, a
busca do bem comum, sem
desrespeito a quem quer
que seja e fundamentando a
ação na reciprocidade moral
e patrimonial dos criadores.
A vida social impulsionada
pelos meios digitais trouxe
certamente benefícios à população como um todo, dando mais acesso aos bens culturais e permitindo que todas
as classes sociais, independentemente do seu poder
aquisitivo e de suas perspectivas profissionais, tome conhecimento da criação intelectual de forma democrática
e ampla, em tempo célere,
com mecanismos distributivos e, com isto, busca dar ao
povo maior qualidade cultural e consciência de seu papel
na vida contemporânea.
Ser contemporâneo é ter
conhecimento do que se
passa, é ter capacidade de

discutir o fato social, dando
contribuição opinativa ao
impulso da sociedade organizada. Mas, isto não se faz
sem retribuição ao criador,
que tem papel fundamental no aperfeiçoamento do
contemporâneo e que dá
sua contribuição singular à
modificação de ideias, participando da inovação social,
na medida em que a singularidade do ato de criação é
que traz à modernidade sua
própria evolução.
Assim é que os titulares
de direitos autorais, autores,
compositores, poetas, escritores, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, bem como os
demais integrantes da cadeia
produtiva da vida artística
tais como produtores e editores, mereçam ser remunerados pela contraprestação da
utilização da obra intelectual.
Qualquer tentativa de inibir
o ato de criação ou dar-lhe
significância menor, buscando com isso controlar o ato
de criação ou afetar a vida do
criador merece repúdio absoluto e não é compatível com a
ordem social contemporânea.
Em outras palavras, o contemporâneo é livre, mas não
indigno, pois que todo o tra-

balho intelectual e a fixação
material de obras de criação
não podem deixar de ser contemplados, com remuneração
condigna ao seu relevo perante a sociedade organizada.
Os conceitos de contemporaneidade, sociedade organizada e liberdade têm
seus limites atávicos inerentes à própria atividade humana, absolutamente determinante da capacidade de
inovação de qualquer povo,
em qualquer área, em qualquer lugar.
Os criadores e demais partícipes da criação intelectual,
sejam eles os protagonistas
principais ou acessórios do
ato da criação e sua veiculação, devem auferir os resultados decorrentes da utilização de suas obras, sendo
respeitados moralmente, por
suas participações individuais, com a atribuição de suas
titularidades, bem como venham a auferir a repercussão
patrimonial pela utilização
de suas criações.
A criatividade do povo brasileiro impulsionou fortes
mudanças nos conceitos da
vida contemporânea e, exatamente por isto, ultrapassou fronteiras notabilizando

“A criatividade do povo brasileiro
impulsionou fortes mudanças nos conceitos
da vida contemporânea...”
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a arte brasileira em todo o
mundo como uma das mais
evolutivas. Não é à toa que
nossos artistas (criadores e
demais partícipes) passaram
a figurar nos cenários internacionais com frequência
e destaque, demonstrando
que a capacidade criadora
brasileira há de ser respeitada aqui e mundo afora.
É preciso ter mais respeito
com o Brasil, em específico
com os criadores brasileiros.
Nossos artistas merecem ser
respeitados em outros continentes como verdadeiros
inovadores da dramaturgia,
da música, da literatura, das
artes plásticas e não por outra razão os nomes de Jorge
Amado, Nelson Rodrigues,
Caetano Veloso, Tom Jobim,
Carmem Miranda, Dorival
Caymmi, Paulo Coelho, irmãos Campana, Clarice Lispector, Vik Muniz, Cândido

Portinari, Pixinguinha, Tarsila
do Amaral, Guimarães Rosa
e tantos e tantos outros têm
destaque internacional e merecem o respeito e a admiração não só perante a comunidade intelectual, mas perante
a sociedade organizada.
Buscamos em nossos 30
anos dignificar o trabalho
dos artistas brasileiros e, na
medida de nossas possibilidades, trazer aos nossos criadores a reciprocidade moral
e patrimonial que merecem
pela magnitude de seus trabalhos intelectuais.
Os interesses das comunidades internacionais, seja
pela atuação dos entes públicos ou privados, não pode
sobrepor-se ao interesse do
indivíduo, corporificado pelo
coletivo, da sociedade organizada, que explicita a vontade da maioria como uma
voz predominante sobre o

Estado. Este sim, o Estado,
uma criação jurídica, que
traduz a ordem social para
o exercício da governabilidade, sem nunca substituir
o seu protagonista maior, o
indivíduo que é partícipe do
coletivo, sem perder seu anseio individual.
Falamos em nome do coletivo, desta composição de
interesses dos criadores, que
desejam ser contemplados
por suas criações e bem merecedores disto são, pois que
sem eles não haveria impulso social, nem modernidade,
nem
contemporaneidade.
Aos criadores, prestamos
nossa homenagem, nosso
trabalho pelo coletivo. A vocês merecedores da dignidade para bem viver e para auferir os resultados pelo uso
de suas obras intelectuais,
um Feliz Ano Novo, com toda
nossa admiração.
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Agilidade no envio dos
áudios para o ECAD

Artistas homenageados na Festa
Nacional da Música, em Canela

Danilo Caymmi
e Roberto Mello

Foto: Shutterstock

Foto: Diego Marques

Lucas (Fresno)
e Roberto Mello

Nova rubrica do ECAD

Equipe ABRAMUS e Nando
Cordel (de chapéu)

Carlão, Nando Cordel
e Gustavo Vianna

Hugo,
Léo,da
Leandro,
Júnior,
Yris Bruna,Fernando
Claudia eVieira
Fernando
Diretoria
ABRAMUS
homenageia

ABRAMUS é homenageada na
Festa Nacional da Música

A 8ª edição da Festa Nacional da Música, realizada em
outubro, em Canela, no Rio Grande do Sul, teve a presença de grandes nomes da música e muitas homenagens. A
cerimônia, organizada por Fernando Vieira, aconteceu no
tradicional hotel Laje de Pedra e contou com momentos
emocionantes, como a apresentação de João Bosco. Ele
cantou acompanhado pelo público um dos seus maiores
sucessos, O Bêbado e a Equilibrista.
Além de João Bosco, outros músicos se revezaram no
palco cantando ou sendo homenageados. Entre as associações, a ABRAMUS teve destaque. O presidente da entidade, Roberto Mello recebeu das mãos do músico Danilo
Caymmi, um troféu em reconhecimento à sua contribuição
para a música brasileira.
“Ao longo de sua trajetória, a Festa Nacional da Música
homenageou grandes artistas da MPB e instituições, levando
sempre em consideração sua história e contribuição para a
música brasileira. Este é o caso da ABRAMUS, que há 30 anos
trabalha na defesa dos direitos autorais da classe musical do
país”, explicou o diretor da Festa, Fernando Vieira. A Festa contou também com cinco dias de palestras e shows e a pre-
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sença de muitos artistas, inclusive grandes nomes da música
gospel, como Fernandinho, Cassiane, Davi Sacer, PG e Thalles
Roberto que subiram ao palco para agitar o público.
Durante o evento, a ABRAMUS contou com um estande
para atender os artistas que participaram ou estiveram presentes no evento. Os funcionários estavam à disposição, tirando dúvidas sobre todo o processo de direitos autorais e
fazendo filiações. Uma delas foi a de Tico Santa Cruz, do Detonautas. A equipe da associação era composta por Fernando
Santos, gerente de atendimento de São Paulo; Claudia Ferraz,
coordenadora de atendimento de São Paulo; Danilo Ando, do
departamento de comunicação; Leandro Mello, do Núcleo
Sertanejo; Gustavo Vianna, gerente de operações; Yris Bruna,
coordenadora de atendimento do Rio de Janeiro; Cosme Anchieta, coordenador de atendimento do Rio de Janeiro; Gustavo Gonzalez, gerente de Novos Negócios; Cely Manhães, do
Núcleo Religioso; Daniele Freitas e Caetano Biachi, do atendimento do Rio Grande do Sul; Airton dos Anjos “Patinete”,
representante do Rio Grande do Sul; além dos diretores Marcelo Falcão (Universal Music), João Gonçalves (Warner Music),
Danilo Caymmi (músico) e do presidente Roberto Mello.

O ECAD e as associações de gestão
de direitos autorais, entre elas a ABRAMUS, criaram um novo segmento (rubrica) de distribuição designado de
Casas de Diversão. Ele é voltado para
os valores arrecadados exclusivamente
em casas de diversão, clubes sociais,
associações, restaurantes e academias
de ginástica. A amostra desse novo
segmento será composta por 25 mil
execuções trimestrais, captadas através da fixação do equipamento Ecad.
Tec Som nos estabelecimentos que es-

tejam adimplentes com o pagamento
de direitos autorais.
Para garantir uma remuneração cada
vez mais justa aos titulares de música, o
ECAD e as associações vêm buscando
segmentar nos últimos anos a distribuição de direitos autorais por meio de
segmentos específicos. “A periodicidade de distribuição do novo segmento
será trimestral e o primeiro repasse dos
valores acontecerá em janeiro de 2013”,
revela o gerente executivo de distribuição do ECAD, Mário Sérgio Campos.

O ECAD adotou uma medida
para tornar o repasse dos direitos autorais ainda mais ágil. Em
parceria inédita, as gravadoras
Deckdisc, Buildung Records e
Sony Music enviam regularmente todo o seu acervo digital
para o ECAD. “Com o envio dos
fonogramas pelas gravadoras, a
identificação é mais rápida e segura. O que era manual passou a
ser automático e o repasse dos
direitos autorais se torna mais
ágil e preciso”, explica o gerente
executivo de distribuição Mário
Sérgio Campos.
As gravadoras enviam ao ECAD
um link para download completo
das músicas, da capa e de dados
como gênero e data de lançamento do álbum, além do código ISRC
das faixas. “Diversas gravadoras já
estão enviando seus lançamentos,
porém precisamos também das
músicas de catálogo, pois as músicas mais antigas continuam sendo executadas por todo o Brasil”,
completa Mario.

Audição ampliada
Acaba de chegar ao Brasil um serviço online que auxilia na
descoberta de danos auditivos e promete melhorar a audição.
É o Hearing Guardian V1, desenvolvido na Coreia do Sul com
exclusiva tecnologia Earlogic e trazido ao nosso país pela Biosom. “O software foi desenvolvido para os usuários de internet
testarem e conhecerem a tecnologia que pode preservar e melhorar a audição sem precisar sair de casa”, conta Ji Hoon Won,
presidente da Biosom.
Entre os parceiros da empresa, está a ABRAMUS, que oferece aos seus associados o uso gratuito do software por um
mês. “Nesse ramo de atividade no qual se encontram os músicos, os altos níveis de pressão sonora gerados pelos instrumentos e pelo ambiente cooperam de modo expressivo para
a perda auditiva. Ainda que a capacidade de audição tende
a piorar com a idade, a probabilidade nos músicos é obviamente duas vezes maior do que a de qualquer outra pessoa”,
completa Ji. Para fazer o teste de sua audição acesse o site
www.biosom.com.br.

revista abramus 21

por dentro

Estados Unidos e Brasil juntos pelos direitos autorais
A ABRAMUS anunciou recentemente a assinatura de um contrato bilateral com a SESAC (Society of European
Stage Authors & Composers), segunda
sociedade mais antiga dos Estados
Unidos. A partir de fevereiro de 2013,
os titulares da sociedade norte-americana passarão a ser administrados
pela entidade brasileira. “A SESAC é
uma sociedade importante nos EUA.
Os titulares da ABRAMUS vão ter uma
representação mais ativa no mercado
dos EUA e, com certeza, os resultados
vão ser positivos”, conta o gerente de
documentação e novos negócios da
ABRAMUS, Gustavo Gonzalez.

Em agosto, o representante internacional da SESAC, Wayne Bickerton, visitou a ABRAMUS e conheceu a estrutura
da associação. Ele se declarou contente
com o que viu. “Temos o prazer de ser representados a partir de agora pela ABRAMUS, que é uma sociedade inovadora
na gestão de direitos autorais, além de
ser uma moderna e estar sempre olhando para o futuro”, revela Wayne. No ano
passado, a SESAC tornou-se a sociedade
preferencial da Universal para o mercado
norte-americano. Grandes artistas como
a banda country Lady Antebellum, Bob
Dylan e Neil Diamond são representados
pela associação americana.

Danilo Caymmi em Brasília

Após dois anos de análise, foi
concluída em agosto a auditoria
de processos realizada pela CISAC (Confederação Internacional
de Sociedades de Autores) na
ABRAMUS. O processo tem como
objetivo garantir a adaptação das
sociedades em todo o mundo às
regras profissionais estabelecidas
pela Confederação.
Para o gerente de documentação e novos negócios da ABRAMUS, Gustavo Gonzalez, o fim do
processo demonstra o trabalho
sério e profissional desempenhado pela associação. “O encerramento dessa questão ocorreu de
forma natural, após a demonstração dos nossos processos. Isso
mostra que somos uma sociedade comprometida com a defesa
dos direitos ao autor no Brasil e
no mundo”, revela.
O encerramento do processo foi declarado pelo delegado
regional da CISAC para a América Latina a Carine, o Sr Santiago
Schuster. A ABRAMUS foi a primeira sociedade sul-americana a
participar da verificação da CISAC,
que congrega mais de 160 sociedades do mundo todo.

O diretor da ABRAMUS, Danilo
Caymmi, esteve em outubro em Brasília para participar de uma audiência
com o senador João Vicente Claudino
(PTB-PI). Na ocasião, o compositor e
intérprete pediu o apoio do político
na luta em defesa dos direitos autorais. “Vim pedir orientações de como
podemos interagir para o bem da
classe, já que houve uma mudança
importante no Ministério da Cultura,
como também mudanças em outros
quadros dos direitos autorais. A ideia
é organizar alguma capilaridade, para
se ter uma representação mais efetiva
das associações no Congresso Nacional”, declarou Danilo.
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Foto: arquivo pessoal

Festa para ABRAMUS em Uberaba

Muita cantoria no encontro dos associados

Foto: Marcella vasconcelos

fez uma proposta de parceria e tivemos a ideia de fazer um encontro informal”, explica Flavinho, que
cedeu a casa para a reunião.
Além dos compositores da Fábrika Hitz, que são autores de músicas de sucesso como Amanhã,
Sei Lá , de Michel Teló, e Tsunami ,
de Gusttavo Lima, estiverem presentes Ivan Medeiros - compositor
da música Fim de Semana , cantada por Bruno e Marrone, Diego
Kraemer e Tiago Marcelo - compositores da música Humilde Residência , interpretada por Michel
Teló, entre muitos outros.

térpretes e músicos da qual apenas a
brasileira ABRAMUS, a espanhola AIE
e portuguesa GDA fazem parte. Na
sequência, o presidente do comitê
José Luis Sevillano, da AIE da Espanha, convidou as associações presentes a participarem do Societies
Council for the Collective Management of Performers Rights (SCAPR).
O terceiro assunto foi o projeto de
monitoramento da SCI/SCD do Chile.
“A representante da associação chilena, Tatiana Urrutia, apresentou o projeto que está sendo operacionalizado
pela empresa espanhola BMAT e financiado integralmente pelo governo
chileno”, menciona Ricardo.

Representantes da ABRAMUS participaram da Assembleia Geral da Federação Ibero-Latino-Americana de
Artistas, Intérpretes e Executantes (FILAIE) realizada em outubro no Rio de
Janeiro. Compareceram o gerente do
departamento internacional, Ricardo
Mello, a consultora jurídica, Mariana
Mello, o consultor de assuntos internacionais para a América Latina, Martín
Marizcurrena e o presidente da associação, Roberto Mello.
Segundo Ricardo Mello, que participou das discussões do Comitê
Técnico, ainda no primeiro dia, três
assuntos foram destaque. O primeiro
foi o IPDA, uma base de dados de in-

ABRAMUS na CISAC

Encontro de artistas em Uberaba
Vários músicos se reuniram em
agosto, em Uberaba, Minas Gerais,
para discutir alternativas para fortalecer a classe de compositores e
os rumos das questões relacionadas aos direitos autorais. A reunião
aconteceu após uma parceira entre a Fábrica Hitz – dos compositores Flavinho Tinto, Nando Marx e
Douglas Mello – e a ABRAMUS, representada no encontro por Leandro Melo. “Após conhecer o Leandro, passamos a entender melhor
o direito autoral e percebemos
que nossa região é muito carente
de informação. A ABRAMUS nos

ABRAMUS na Assembleia da FILAIE

O gerente de novos negócios da
ABRAMUS, Gustavo Gonzalez (foto
ao lado), ocupa desde maio o cargo
de vice-presidente do Comitê Técnico de Distribuição da CISAC, o DTC,
segmento que cuida de criação e da
implementação de regras básicas de
distribuição que serão aplicadas por
todas as sociedades que fazem parte da Confederação Internacional.
“Nunca havia pensado ou almejado
ocupar tal posição, entretanto, a
oportunidade surgiu após um convite do atual presidente do Comitê,
Declan Ruden, da IMRO. Foi um convite que eu não esperava, mas que
aceitei com muito orgulho e satisfação”, revela Gustavo.
O projeto da ABRAMUS para aumentar sua participação nas decisões que são tomadas na CISAC
começou alguns anos atrás, após
várias participações em diversos comitês internacionais. Para Gustavo Gonzalez, o fato de ele trabalhar com
direitos autorais há quase dez anos e ter participado de vários comitês, foram fundamentais para levá-lo a ocupar esse cargo . “É a primeira vez que
a ABRAMUS ocupa um cargo no DTC. É uma posição de muita responsabilidade, tendo em vista a importância do DTC para o bom funcionamento
da CISAC”, revela. “A comunidade internacional passou a ver a ABRAMUS
de maneira diferente nos últimos anos. Já não somos mais apenas mais
uma sociedade sul-americana. Somos uma potência que participa de diversos comitês e que tem uma equipe forte e competente”, finaliza.

Foto: wellington soares

Foto: Shutterstock

100% transparente

Equipe ABRAMUS na Expocristã

ABRAMUS na ExpoCristã
O Anhembi, em São Paulo, sediou em
setembro a 11ª Edição da ExpoCristã. A
feira teve a presença de grandes nomes
da música gospel brasileira, como Fernandinho, André Valadão, Davi Sacer, Nani
Azevedo e Thalles Roberto, associados à
ABRAMUS. “Somos a única sociedade com
um núcleo religioso oficializado”, explica a
coordenadora do departamento na associação, Cely Manhães.
A ABRAMUS ocupou um estande onde
os visitantes e artistas podiam tirar dúvidas
sobre filiação e conhecer mais sobre a importância de ter seu trabalho reconhecido e
protegido. “Fizemos um trabalho de corpo a
corpo, indo aos estandes de nossos associados para tirar dúvidas e oferecer atendimento diferenciado”, diz Cely.
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TEATRO & DANçA

Clássico

N

em nova montagem
A Viúva Alegre, traduzida
por Millôr Fernandes
e montada por Jorge
Takla, volta aos palcos

Fotos: João Marcos Rosa

Por raquel gonçalves
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o decorrer de sua
carreira, Millôr Fernandes
produziu
centenas de textos
em poesia, além de traduções,
textos teatrais, artigos, críticas
e crônicas. Entre seus trabalhos
está a tradução de A Viúva Alegre,
que em outubro ganhou sua terceira montagem pela Fundação
Clóvis Salgado. A peça estreou
no Grande Teatro no Palácio das
Artes, em Belo Horizonte, seguindo para o Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio
de Janeiro (veja box ao lado).
A opereta foi montada por
Jorge Takla, que além de ser experiente em musicais, também
é amigo de Millôr. Ao relembrar
a primeira vez que assistiu A Viúva Alegre, o diretor não poupa
elogios ao amigo: “Eu assisti nos
anos 1980 e fiquei embasbacado
com a beleza da tradução. A adequação do musical era perfeita. É
muito difícil encaixar a métrica, a
tônica dos acentos da tradução
com música. São poucas as pessoas que conseguem isso com
tanto talento. Quando fui convidado para dirigir o musical, disse
que só faria se fosse a tradução
do Millôr Fernandes”.
O texto original foi escrito em
1905 por Victor Léon e Leo Stein,
com música de Franz Lehár. Para
Takla, o maior desafio é unir os
elementos tradicionais e clássicos com a interpretação moderna. “Tento deixar a obra jovem,
sem modernizar em excesso, e
manter a tradição, sem deixá-la
velha. Nesse sentido, a tradução
do Millôr ajuda muito”, explica

o diretor. A peça, traduzida para
mais de 40 idiomas, conta com
14 solistas, 20 bailarinos e 50 artistas no coro.
A Viúva Alegre retrata a despreocupada sociedade parisiense, na qual as intrigas amorosas
eram mais importantes do que
questões políticas. O musical é
interpretado por um elenco de
renome para a cena operística
nacional: Rosana Lamosa (Hanna
Gláwari), Homero Velho (Conde
Danilo), Giovanni Tristacci (Camille de Rosillon), Carla Cottini

(Valencienne), Licio Bruno (Barão Zeta) e o ator Cassio Scapin
(Njégus). Fabio Namatame é o
responsável pelo figurino; Paulo
Correa, pela cenografia; e Tânia
Nardini, coreografia.

em cartaz
A Viúva Alegre
Dias: 28 e 30 de novembro, às 20h;
2 e 9 de dezembro, às 17h; e 4 e 7
de dezembro, às 20h
Local: Coro e Orquestra Sinfônica
do Theatro Municipal
Preços: R$ 84 (frisa, camarote,
plateia e balcão nobre), R$ 60
(balcão superior) e R$ 25 (galeria)

Vida dedicada à cultura brasileira
Antes de ser Millôr, chamava-se Milton. Aos 17 anos viu seu nome escrito errado
na certidão de nascimento. As letras “t” e “n” estavam levemente apagadas, então
lia-se “Millôr”. Desde então, assumiu a alcunha. Nascido no Méier, Rio de Janeiro,
ele começou a trabalhar como contínuo na revista O Cruzeiro, aos 15 anos. Assim,
se familiarizou com o jornalismo e rapidamente teve seu talento reconhecido. Em
pouco tempo, transformou a publicação em referência jornalística da época, assinando a coluna Pif-Paf, que se tornaria a mais lida do país.
Em 1953 sua primeira peça de teatro, Uma Mulher em Três Atos, estreiou no Teatro
Brasileiro de Comédia, em São Paulo. Na década de 1960, participou da fundação
do Pasquim, um dos maiores jornais da imprensa alternativa durante a ditadura.
Como cartunista, colaborou com os principais órgãos da imprensa brasileira; como
cronista, escreveu mais de 40 títulos; como dramaturgo, teve sucesso com Liberdade, Liberdade – em parceria com Flávio Rangel – e Computa, computador, computa; como artista gráfico expôs em galerias cariocas e no Museu de Arte Moderna do
Rio. Fez roteiros de filmes, programas de televisão, musicais, além de ter sido um
dos principais tradutores teatrais do país. Millôr construiu a crônica dos costumes
brasileiros dos últimos 60 anos em todas as formas e linguagens que desenvolveu
em vida. Faleceu em março de 2012, vítima de um acidente vascular cerebral.
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É um trabalho intenso e constante, mas que a ABRAMUS tem
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tivaS,
7 - sido
leila pinHeiro,
8 - Benedito
Seviero,associados.
9 - JuCa CHaveS,Isso
10 - velHaS
questionáveis
têm
elogiados
por nossos
nos
virgenS, 11- dJ patife, 12 - nara leão, 13 - Jerry adriani, 14 - daniel Jorge Carlomagno, 15 - pitty, 16 - João CarloS martinS, 17 - João neto
e frederiCo, 18 - Criolo, 19 - João roBerto Kelly,motiva
20 - JoSé derCídio
doS
SantoS,
21
dJ.
marKy,
22
yaHoo,
23
yamandu
CoSta,
24
antonio
a melhorar constantemente e a olhar sempre para o futuro.

BarroS e CeCéu, 25 - guStavo linS, 26 - mauríCio mello, 27 - rogê, 28 - viCtor e leo, 29 - Katinguelê, 30 - SomBrinHa, 31 - morriS alBert, 32 - dJ
memê, 33 - mayra BarroS, 34 - renato ruSSo, 35 - emiCida.
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Nosso site,

seu espaço
Monte seu perfil gratuitamente no site da ABRAMUS
e apareça para o mercado.
Acesse: www.abramus.org.br
Gustavo
Gonzalez
é gerente de
documentação e
novos negócios da
ABRAMUS

Estratégia que funciona
O trabalho da área
de documentação
da ABRAMUS é
fundamental para
que a distribuição
dos direitos autorais
seja organizada
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C

omo numa linha de montagem, os processos e as
rotinas estão interligados para um resultado final. O
trabalho da área de documentação se encaixa nesse
cenário como um dos pontos fundamentais da cadeia de trabalho de uma sociedade autoral. Sem documentação não há distribuição e o processo não segue seu fluxo natural. Hoje, a documentação é o diferencial no trabalho de uma
empresa como a ABRAMUS e, por isso, este departamento é
tão importante e estratégico.
Nos últimos anos, o nosso principal objetivo tem sido alinhar dois pontos principais e que são vistos comowww.abramus.org.br
antagônicos: qualidade e quantidade. Como conseguimos? Por meio de
um trabalho que envolveu a equipe de informática e de documentação para a revisão do sistema e das regras de negócio.
Após um trabalho conjunto, conseguimos melhorar o sistema
e alinharmos esses dois pilares.
Entretanto, mesmo que atualmente haja um maior volume de
arquivos eletrônicos, ainda existe um trabalho manual muito
grande de revisão de obras, fonogramas e cue-sheets. Esse trabalho é extremamente importante e realizado por uma equipe
comprometida e competente.
É um trabalho intenso e constante, mas que a ABRAMUS tem
aprimorado de forma espetacular. Os resultados atingidos são inquestionáveis e têm sido elogiados por nossos associados. Isso nos
motiva a melhorar constantemente e a olhar sempre para o futuro.

SEUS DIREITOS
LEVADOS A SÉRIO

