
direito autoral
levado a sério

Em seus mais de 30 anos de trajetória, a ABRAMUS se tornou uma 
das principais referências na defesa dos direitos autorais no 
Brasil e no exterior

Desde os anos de redemocratização do país, a ABRAMUS contribui 
para fazer valer o direito do autor no país

Com mais de 40 mil associados, a entidade não seria o que é sem a 
conquista do respeito dos seus titulares, a qualidade e a 
transparência do trabalho

No exterior, a ABRAMUS também é reconhecida e goza do prestígio 
conquistado pela seriedade de seu trabalho

A missão da ABRAMUS é e continuará a ser sempre de trilhar o 
caminho do crescimento qualitativo, valorizando a criação 
artística, por meio da eficaz gestão coletiva dos Direitos Autorais

WWW.ABRAMUS.ORG.BR

ano VI - edIção 24
www.abramus.org.br

Revista

Teatro &Dança
Leilah assumpção, 
a dramaturga que 

discute as questões 
femininas nos palcos

Mercado
a quantas anda o 

segmento de música 
digital no Brasil

Direito Autoral
as histórias dos 

compositores de 
músicas famosas  

que vivem do 
dinheiro  recebido 

por suas obras 

Associação Brasileira de Música e Artes

Lulu  
Santos
A carreira de um dos artistas mais 

queridos da música brasileira



Do tamanho do

Uma homenagem da ABRAMUS
ao Príncipe do Baião,
Dominguinhos!
12/02/1941 - 23/07/2013

BRASIL
a música brasileira está mais quieta. afinal, ela perdeu um músico dos bons: dominguinhos. Por car-
regar a música em seu dna - era filho do mestre Chicão, sanfoneiro e afinador de sanfonas - teve 
uma longa carreira repleta de sucessos. dominguinhos morreu, após lutar 6 anos contra um câncer.

Adeus, Dominguinhos!

Sumário

Em 23 de julho, a ABRAMUS perdeu mais um dos seus es-
timados associados, o sanfoneiro Dominguinhos. Desde 
2010 ele fazia parte da nossa entidade e enriquecia nossa 
já valorosa lista de artistas. Por isso, prestamos na página 
ao lado uma pequena homenagem, principalmente se com-
parada ao colossal talento de Dominguinhos.

Apesar do sentimento de luto pela morte do nosso sanfo-
neiro, preparamos uma edição repleta de bons e exímios 
exemplos da nossa música brasileira. A começar por Lulu 
Santos, nosso entrevistado nesta edição. O músico é uma 
simpatia, culto, não hesita em manter a uma boa conver-
sa mesmo estando em turnê pelo país, se preparando para 
gravar o The Voice Brasil e outros compromissos com sua 
carreira. Lulu fala, conta o que viveu e inspira futuros ídolos. 

Temos também uma matéria sobre a ousada dramaturga 
Leilah Assumpção, que escancarou os dilemas femininos 
nos palcos, mesmo diante da repressão política e social da 
época em que iniciou a carreira. Outro tema tratado nesta 
edição, em Direitos Autorais, são as histórias dos compo-
sitores brasileiros que sobrevivem graças à renda dos di-
reitos autorais de suas músicas famosas. E tem muito mais 
nas páginas que preparamos especialmente para você. 

Boa leitura!
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Músico conta como foi o tributo 
ao grupo Legião Urbana e os 
projetos para 2014

Sim - Sandy

Motel Maravilha - Rodrigo Santos

Matéria-prima - Sombrinha

Na ativa

Eduardo Dutra Villa-Lobos é importante na 
cena musical brasileira, principalmente para 
o rock nacional que explodiu nos anos 80. Já 
descobriu quem é? Não? É Dado Villa-Lobos, 
guitarrista de uma das maiores bandas do 
Brasil, a Legião Urbana. Atualmente, ele tra-
balha na preparação da turnê de seu mais re-
cente trabalho o Passo do Colapso, lançado no 
fim de 2012. 

Mas a paixão pela música vem de berço. So-
brinho-neto do famoso maestro Heitor Villa-
-Lobos, ele se acostumou desde pequeno a 
ouvir canções. “Meu amor pela música, nas-
ceu muito cedo, meu pai toca piano clássico 
e minha mãe é artista plástica, sempre ouví-
amos muitos estilos em casa, do popular ao 
erudito”, afirma.  No ano passado, Dado se 
reuniu ao antigo companheiro de banda, Mar-
celo Bonfá, e com o ator Wagner Moura em 
um tributo que comemorou os 30 anos do 
grupo. “Foi super bacana, uma homenagem à 

altura da Legião, ainda com as participações 
do Andy Gill (Gang of Four), Bi Ribeiro (Os 
Paralamas do Sucesso) e Fernando Catatau 
(Cidadão Instigado). Foi intenso, dramático e 
verdadeiro, assim como na época em que to-
cávamos”, relata. 

Mirando o futuro, o guitarrista tem diver-
sos projetos. “Estou trabalhando meu disco 
novo com turnê, divulgação nas redes alter-
nativas, festivais e casas noturnas. Também 
estou terminando o projeto da banda Pana-
mericana, com Toni Platão, Dé Palmeira e 
Charles Gavin, traduzindo para o português 
o suprasumo do repertório do rock do cone 
sul americano. Programas de TV em vista e 
muito mais. Espero dar conta de tudo!”, fina-
liza o atarefado músico.

Você é um dos principais expoentes da bossa nova. Qual a impor-
tância do legado desse movimento para a música brasileira? 

Penso que a bossa nova foi uma abertura de novas melodias, 
harmonias, ritmo e novas formas de letras. Tudo isso trouxe um 
ar mais de esperança em uma época em que o samba-canção 
dominava o cenário, com suas temáticas de sofrimento e baixo 
astral. Creio que foi um upgrade, naquele estágio da música 
brasileira.

Durante a sua carreira, qual música foi a mais marcante? 

Sou muito venal. Às vezes, acho que foi “A Volta”, que fiz com Ro-
naldo Boscoli. Mas outras vezes “Bye Bye Brasil”, que fiz com Chico 
Buarque, toma conta do meu coração.  Vou sempre mudando.

Incomoda você o rótulo de compositor do sucesso “O Barquinho”?

Não posso me incomodar com isso, pois meus caminhos foram 
abertos por esse sucesso. 

Qual a sua opinião sobre a cena atual da música brasileira? Há algum 
artista da nova geração com quem você gostaria de trabalhar? 

Creio que estamos no final de um ciclo musical fortíssimo que me 
parece dar espaço para a entrada de uma nova visão do segmento. 
Já estou trabalhando com vários desses novos artistas como os do 
sexteto BeBossa, Andréa Amorim, Daíra, Bossa Cuca Nova e outros 
que estão aparecendo. Estou sempre de olho vivo. 

Quais seus próximos projetos?

Em outubro lanço o CD 55 anos de Música com vários artistas inter-
pretando canções minhas. Também gravei um álbum com a cantora 
de jazz Stacey Kent que deve ser lançado no começo de 2014. À parte 
disso, estou fazendo, desde fevereiro, apresentações em uma casa de 
shows carioca. Em novembro, darei início ao projeto Entrelinhas, no 
Teatro Net Rio. A vida está apenas começando para mim!

Um dos precursores da bossa nova ao lado de Tom Jobim, Carlos Lyra 
e Vinícius de Moraes, Roberto Menescal é autor de diversas canções 
que marcaram o movimento, como a inesquecível “O Barquinho”. 
Considerado um dos maiores compositores e músicos brasileiros, 
Menescal será o grande homenageado do Grammy Latino deste ano, 
que acontece em novembro, em Las Vegas. Ele continua na estrada e 
cheio de novidades.

Por Tayane ScottCom título simples e direto, este 
é o terceiro álbum solo da artista 
responsável também pela direção 
artística. O CD tem 10 faixas.

O novo trabalho do baixista do Barão 
Vermelho tem participação de Andy 
Summers, guitarrista do The Police, 
Mauro Santa Cecilia, George Israel e 
Zé Roberto Camargo.

Produzido por Arlindo Cruz, o CD autoral traz 
16 faixas e participações especiais de Chico 
Buarque e Zeca Pagodinho. Destaque para as 
canções “Foi Embora”, “Felicidade Pra Dois” e 
“Quando eu Jogo a Rede”.

Bate-papo
Roberto Menescal

55 aNoS de BoSSa
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Por Tayane Scott e Wesley Souza

Guia Cds
Por onde anda?

notícias
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FUNk Na aBRaMUS

Na teLoNa

de PiRitUBa PaRa o MUNdo

SaMBa qUe veM de BeRço

18 aNoS de SUCeSSo

CaiPiRa PiRaPoRa

qUeBRaNdo aS CoRReNteS
Novos associadosNotas

O funk carioca é um ritmo que 
sempre fez muito sucesso 
nas periferias brasileiras, mas 
recentemente conquistou o 
grande público, as rádios e 
também a televisão. Um dos 
expoentes dessa nova cena 
musical é Mc Bola. Com o hit ela 
é Top, ele chegou às paradas 
das rádios e fez o Brasil inteiro 
dançar. Nascido em Santos, litoral 
paulista, o funkeiro não esperava 
tanta fama e sucesso. “A gente 
pede a Deus, mas nunca espera 
tudo isso. Ele sempre nos dá 
mais”, afirma. Com cerca de 40 
shows por mês em todo o Brasil, 
o artista fala sobre o interesse 
em conhecer e trabalhar em 
outras áreas musicais no futuro. 
“Eu não dispenso um projeto com 
alguém de outro gênero musical, 
mas eu jamais abandonaria o 
mundo funk”, comenta.

Thalles Roberto se prepara para estrear 
no cinema com a adaptação do livro 
autobiográfico olha o Que ele Fez 
Comigo. “É um filme que conta uma 
história de superação. Tenho a certeza 
de que vai ser um longa dinâmico, alegre 
e, ao mesmo tempo, dramático”, afirma 
o músico. Com o filme, previsto para 
2015, Thalles espera levar ao público o 
evangelho de Jesus Cristo. “É uma forma 
de pulverizar ainda mais a mensagem 
de Deus e mostrar o que Ele é capaz de 
fazer em nossas vidas”, explica. Além do 
projeto para o cinema, o músico prepara 
um CD e um DVD em espanhol que será 
distribuído para 20 países. 

Criado em uma casa de bamba, 
Sombrinha chegou ao Rio de Janeiro 
aos 18 anos e ajudou a fundar um dos 
grupos de samba mais famosos da 
história, o Fundo de Quintal. “Lembro 
do dia em que fizemos nosso primeiro 
show como profissionais em um 
teatro, acompanhando a Dona Ivone 
Lara. Quando acabou, ficou a certeza 
de que era aquilo que eu queria para 
minha vida”, conta. Depois da banda, 
ele dividiu o palco por sete anos com 
Arlindo Cruz, até retomar a carreira 
solo em 2003. “Gravei um disco 
naquele ano e venho trabalhando 
bastante. Apesar de não aparecer na 
grande mídia, o público reconhece 
a minha história no samba”, afirma. 
E para este semestre ele promete 
agitar o meio: “acabei de gravar um 
CD produzido por meu compadre 
Arlindo Cruz. Ele traz minha verdade, 
minha alegria, minha matéria-prima, 
literalmente”, finaliza.

Daniel e Samuel são figurinhas 
carimbadas no mundo gospel. Este 
ano eles ganharam o Disco de Ouro 
pelo último trabalho e a viola para 
Jesus. A premiação foi no programa 
do apresentador Raul Gil. “Isto era 

Foi em Taubaté que Renato Teixeira 
se apaixonou pela cultura caipira e se 
dedicou a repaginá-la. “Minha proposta 
é reler de um jeito contemporâneo 
o que conhecemos como ‘música 
caipira’. O começo foi difícil, mas hoje 
me sinto satisfeito”, afirma. Autor de 
hits como romaria, ele tem mais de 20 
álbuns lançados e está com um novo 
trabalho. “É um CD de músicas inéditas 
e canções que gravei em projetos 
especiais. Foi produzido pelo João, meu 
filho”, adianta. O álbum deve chegar às 
lojas em outubro.

Com 13 anos de estrada, a Fresno lançou 
recentemente Infinito, sexto disco da 
carreira. Como parte do projeto, divulgou 
no começo de julho o clipe do single 
Maior Que as Muralhas, escrito pelo 
vocalista Lucas Silveira. “A letra trata 
de superação e motivação. Tem essa 
mensagem otimista de que se pode 
encontrar forças mesmo quando tudo 
parece estar perdido”, conta. No vídeo 
mostra atletas paraolímpicos de diversas 
modalidades. “A letra da música e a 
superação diária desses esportistas é 
evidente. Quando a canção ficou pronta, 
eu tinha certeza de que seguiríamos por 
esse caminho”, diz Lucas. 

Além do clipe, a banda se engajou em 
uma ação sustentável em uma parceria 
com a World bike Tour, empresa 
que organiza os maiores passeios 
ciclísticos do mundo. “Foi desenvolvida 
uma tecnologia que armazena e utiliza 
a energia gerada pelas pedaladas de 
bicicletas ergométricas de maneira 

que podemos utilizá-la para um show”, 
explica o cantor. “Estamos trabalhando 
junto a várias prefeituras do país, para 
levar esse show, de maneira gratuita. 
A ideia é que em 2014, aconteçam 
dezenas de apresentações nesse 
formato”. Além dos shows movidos a 
pedaladas, Lucas adianta os próximos 
passos da Fresno. “Pretendemos 
estender o trabalho do álbum por mais 
alguns meses. No entanto, adianto que 
estamos com vontade de registrar um 
show em DVD para mostrar a todos 
essa energia”, conta. 
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um sonho que se tornou realidade, a 
gente já esperava por esse momento, 
mas não achávamos que aconteceria 
agora”, diz Samuel. Além do Disco 
de Ouro, a dupla é famosa por suas 
músicas. “Nós temos mais de mil 
composições interpretadas por vários 
artistas como: Cassiane, Cristina Mel 
e Marco Aurélio para citar alguns”, 
afirma o músico. A amizade entre 
compositores e cantores prevalece 
nessa história. “Nossa comunhão com 
todos é o mais importante, quando 
compomos uma música que parece 
com algum deles eu já entro em 
contato, somos amigos de todos” 
finaliza o cantor.

Há pouco mais de um ano o grupo de rap melódico Pollo explodiu na internet com 
a música Piritubacity. Nas influências, eles deixam claro a presença dessa nova 
vertente do gênero musical. “Nós curtimos Steven A. Clark e Kendrick Lamar, 
rappers novos no cenário”, afirma o vocalista do grupo Adriel Menezes. Esse ano, os 
caras voltaram com tudo e uma das músicas mais tocadas nas rádios é deles, o hit 
vagalumes. A canção fez tanto sucesso que é tema da novela das sete, Sangue bom. 
Ao que tudo indica eles não esperavam tamanha repercussão. “Não imaginávamos, 
foi tudo muito rápido, mas realmente aconteceu. A sensação de trabalho realizado, 
de poder atingir o público, as pessoas cantando, pra falar a verdade ainda não caiu 
a ficha”, completa Menezes.
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BoRGUettiNho CLáSSiCo
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Renato Borghetti é um tradicional 
músico popular gaúcho. Com mais de 
20 anos de carreira, ele já percorreu 
os quatro cantos do mundo difundin-
do os ritmos do Sul. Agora Borguetti-
nho, como é conhecido, investe numa 
nova área musical. Após a primeira 
temporada de sucesso em 2012, ele 
volta a tocar com a Orquestra de Blu-
menau. “Eu já havia feito este projeto 
há 15 anos e no ano passado o Daniele 
Girardello [diretor artístico] me con-
vidou novamente e eu aceitei”, diz. 
Com a proposta de inovação musical, 
o projeto vai percorrer o Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná 
e trazer novidades. “Sempre 
que tem alguma parceria eu 
tomo muito cuidado para 
resultar em música 
boa. Com a orques-
tra, as inovações 
são os arranjos 
musicais”, com-
pleta Borghetti. 



Por trás de um grande sucesso, há sempre um compositor que 
sobrevive graças ao Direito Autoral que recebe por suas obras.

moeda
Por Guilherme Lorenzetti

Como ele, outros compositores têm como prin-
cipal fonte de renda o dinheiro dos direitos au-
torais. Tanto que em 2012, o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição (Ecad) pagou R$ 
470 milhões em direitos autorais para mais de 
100 mil compositores, intérpretes músicos e 
outros; alguns conhecidos, outros nem tanto.

Um sucesso atrás do outro
Coisa que Benedito Seviero, 82 anos, conseguiu 
fazer cerca de 80 vezes, pois é esse o número 
de músicas que rendem direitos autorais ao au-
tor. Seu maior sucesso é Boate Azul, gravada por 
Luan Santana e Bruno & Marrone. Mas segundo 
o compositor essa lista é um “pouco” maior. “Ra-
paz, essa música tem mais de mil gravações”, 
conta. A renda gerada pelas suas obras 
vale a pena. “Olha, eu consigo viver, sim, 
dos meus direitos autorais. Não é uma 
vida de milionário, mas de Zé Rico, é”, 
brinca o compositor.  

Assim você mata o papai!
No ano passado, o hit Assim Você Mata o Pa-
pai, do grupo Sorriso Maroto, ficou entre as 
mais tocadas. Feito importante não apenas 

para a banda, a primeira do conjunto 
a ser tema de uma novela, mas tam-
bém para o carioca Nicco Andrade, 
29 anos, autor da faixa. “Mudou a 

minha vida completamente. Além da 
bela grana com os direitos autorais a 

música ajudou a impulsionar minha car-
reira artística, em setembro vou gravar 
o meu primeiro CD. 

Ele será produzido por Leandro Oli-
veira, produtor do Sorriso Maroto”. 

Porém, Andrade alerta: para ter a 
vida transformada pela música 
é preciso acertar em cheio, es-
tar atualizado e acompanhar  
o mercado.

Agora eu fiquei doce...
Quem também acertou em cheio no sucesso 
foi outro baiano, Bruno Caliman, 36 anos, au-
tor de sucessos como Camaro Amarelo, can-
tado pela dupla Munhoz & Mariano; Fiorino, 
Gabriel Gava; Te Esperando, Luan Santana, 
entre outros. Ele diz que, apesar do sucesso, 
nunca é possível saber se uma letra vai dar 
certo ou não. “A gente escreve, mas o cami-
nho dela é Deus quem traça. Vida de compo-
sitor é imprevisível. 

Às vezes, uma composição que você nem 
gosta tanto acaba sendo gravada por um ar-
tista pequeno e fica conhecida”, conta. 

Segundo o compositor, hoje, os direitos au-
torais correspondem a 70% de sua renda. “Eu 
sustento minha família, meus três filhos com 
esse dinheiro. E por trás das músicas que es-
touraram tem um exército que não tiveram a 
mesma sorte”, explica o músico. 
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Além da criatividade, os compositores bra-
sileiros têm outro ponto em comum. Eles 
vivem dos Direitos Autorais recebidos pela 
execução de suas músicas, ou seja, elas ge-
ram renda para esses artistas e se trans-
formam no ganha-pão, como se diria em 
linguagem popular. Muitos desses autores 
são pouco conhecidos do grande público, 
é o caso do baiano Cássio Sampaio, de 33 
anos, autor de Balada Boa, cujo refrão Tchê 
tcherere tchê tchê ganhou as ruas na voz de 
Gusttavo Lima.

Ele se inspirou nos jovens que gostam de, 
quando estão lavando os carros, colocar o 
som alto para curtir, especialmente em dia 
de balada. “Como a música fica na cabeça das 
pessoas, ajudou a aumentar o sucesso”, expli-
ca Cássio. A repercussão da música em todo 
o Brasil o ajudou a ganhar uma renda extra. 

O outro
direito autoral
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Antes de cantar sozinho, Lulu Santos trilhou ou-
tros caminhos na música. Com 12 anos, quando 
morava nos Estados Unidos, formou uma ban-
da cover dos Beatles, a Cave Man. Aos 18, já no 
Brasil, experimentava a liberdade do movimento 
hippie em viagens pelo país acompanhado pelos 
amigos. No retorno ao Rio de Janeiro, formou o 
grupo Veludo Elétrico com Fernando Gama, bai-
xista de Os Mutantes e Boca Livre. E mais tarde, 
com o mesmo parceiro criou a banda Vímana, 
também com Ritchie e Lobão.

Em 1982 deixou parte do nome de batismo de 
lado, Luís Maurício, e assumiu o apelido Lulu 
Santos. No mesmo ano, lançou Tempos Moder-
nos, primeiro álbum de uma carreira solo que 
o estabeleceu entre os mais populares artistas 
brasileiros. Hoje, 31 anos depois, Lulu tem mais 
de 7 milhões de discos vendidos e músicas que 
fazem parte da trilha sonora da vida de muitas 
pessoas. Quem não se lembra da deliciosa Um 
Certo Alguém ou de Como Uma Onda? Lulu é 
completo e em seu recente trabalho interpreta 
os sucessos do Rei e de Erasmo. Mesmo durante 
a turnê, o público pede “Toca Lulu, frase que deu 
nome ao seu álbum solo lançado no ano passado. 

Por Sonia Xavier

aos 12 anos, o cantor trouxe 
a música para seu dia a dia ao 

formar a banda cover dos beatles 
(Cave man). mas foi com a 

carreira solo que entrou de
 vez para a história da  

música brasileira.

Lulusantos
assim caminha

entrevista
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Quando começou a carreira?
Lulu: Comecei a gravar solo em 1982, mas tive al-
gumas experiências e tentativas desde 1972, como 
com os grupos Veludo Elétrico e Vimana.

Houve algum artista que  
o inspirou?
Lulu: Quase todos do Pop Rock dos anos 1960  
e 70, mais a Tropicália e a Jovem Guarda. Porém, 
a bossa nova, não.

No início da carreira, você cantava e 
tocava. Quando começou a compor? 
Qual foi a primeira música que es-
creveu?
Lulu: Desde que comecei a tocar, fazia tentativas 
de compor, não me lembro do título. Mas a primei-
ra música que mostrei para alguém aos, tipo, 13, 14 
anos,  começava assim: ‘chove, eu fumo um cigar-
ro, e me agarro à lembrança...’, rs.

Considerando tempos modernos, De 
repente Califórnia, assim Caminha a 
Humanidade, Como uma onda e ou-
tros tantos sucessos, você é um hit-
maker. Como se sente ao olhar essa 
trajetória de sucesso? Houve algo 
que não faria?
Lulu: Bueno, melhor assim, que no? Quanto a arre-
pendimentos, como diz o Dr. Sinatra em My Way: 
...too few to mention (em português: muito pouco 
para mencionar).

falaLulu Houve alguns períodos de in-
certeza ao longo destes trinta 
e poucos anos de carreira ou as 
coisas sempre deram certo? 
Lulu: Como disse o alemão Heisenberg em 
seu princípio físico: “Incerteza é a nature-
za dos procedimentos, cada segundo tem 
seu apocalipse”. 

Qual a atual playlist do Lulu 
santos? O que você ouve no dia 
a dia?
Lulu: Tenho ouvido muito Louis Armstrong, 
em várias fases, muito blues e o novo  
disco solo de Jorge Ailton, Canções em 
Ritmo Jovem. 

Quando surgiu a ideia de gra-
var Lulu canta e toca roberto e 
erasmo?
Lulu: A partir de um convite do Circuito Cul-
tural Banco do Brasil para fazer uma série 
de shows re-interpretando algum outro 
compositor.

Como foi feita a escolha das mú-
sicas do álbum?
Lulu: Foi simplesmente de memória.
O que eu lembrasse do período inicial  
da parceria.

Como você caracterizaria a mú-
sica brasileira? Como você ex-
plicaria nossa música para um 
estrangeiro que não a conhece? 
Lulu: Nem tentaria, tamanha sua amplitu-
de, mas certamente recomendaria umas 
tantas audições.

e quanto à caixa toca Lulu, em 
comemoração aos seus 30 anos 
de carreira, como ela surgiu? 
Lulu: Não existe esse caráter comemorativo 
de datas. Meu tempo de  carreira é maior 
que este número. O título vem da repetida 
insistência do público, nos shows da turnê 
Lulu canta e toca Roberto e Erasmo. Eles 
pedem que eu toque minhas músicas, daí o 
Toca Lulu.

Quais são os próximos passos 
da sua carreira? Quais são os 
próximos projetos que pode-
mos esperar?
Lulu: Este ano voltamos à TV com The Voice 
Brasil e, certamente, isso vai consumir um 
pouco do tempo e da energia para outros 
projetos. Porém, continuo na estrada.

Como você avalia o trabalho da 
abramus?
Lulu: Estou inteiramente satisfeito nestes 
três anos de casa. Tive uma longa experiên-
cia com outras associações. Posso compa-
rar e atestar a eficiência superior da ABRA-
MUS em diversos aspectos.

Cada segundo 
tem seu apocalipse
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Estamos experimentando o fenô-
meno “o Brasil está na moda” e, por 
conta disso temos atraído boa parte 
da atenção internacional. Tenho par-
ticipado de muitas feiras e eventos 
internacionais e frequentemente me 
perguntam: “Como faço para fazer um 
show no Brasil?”, “Como faço para mi-
nha música tocar no Brasil?”. Isso de-
monstra que estamos no mapa! Paul 
McCartney que o diga! Suas turnês 
agora sempre passam por cidades 
brasileiras. Além disso, nossa música 
também conquistou terras estran-
geiras. Michel Teló e o hit Ai Se Eu Te 
Pego ganharam a Europa e, esse ano, 
tocava nos alto-falantes do Palácio 
dos Festivais em Cannes, na França, 
durante o MIDEM.

O mercado de música digital tem 
crescido rápido em todo o mundo e o 
Brasil também está experimentando 
esse fenômeno. O divisor de águas 
no país foi o lançamento da primeira 
grande loja internacional de música, 
o iTunes da Apple, em dezembro de 
2011. Esse fato abriu as portas para 
outros serviços de música digital que 
iniciaram suas operações no Brasil na 
sequencia, como Rdio, em 2012, e o 
Deezer, em 2013.

A operadora de celular TIM também 
lançou um serviço de música digital 

usando um modelo semelhante ao 
que existe nos EUA e baseado na pla-
taforma da Muve. Para 2013, comenta-
-se que a Google Music e o Spotify 
também devem iniciar suas opera-
ções por aqui. Não podemos esquecer 
do YouTube, uma importante (se não 
a mais importante) ferramenta para 
a divulgação de música em meios di-
gitais, com abrangência global e que 
tem milhões de acessos diários.

Alguns acontecimentos nos últimos 
anos foram importantes para a solidi-
ficação do segmento no Brasil. Entre 
eles estão a estabilidade econômica, a 
redução do preço das faixas ou tracks, 
a redução do custo da internet banda 
larga, o aumento de smartphones com 
acesso à internet de alta velocidade 
(há controvérsias), a convergência de 
funcionalidades em um único apare-
lho e a boa receptividade do público 
consumidor com esses novos servi-
ços. Por serem aplicativos com muita 
tecnologia embarcada, os serviços de 
venda de música digital são sedutores 
e oferecem opções diferentes para 
quem mudar do CD para o digital.

Entre os serviços disponíveis no mer-
cado brasileiro, existem duas moda-
lidades mais comuns: comprar uma 
música (ou um CD completo) ou pagar 
uma assinatura para acessar milhares 

de músicas. O modelo de assinatura 
mensal muda um pouco o conceito de 
propriedade sobre a música e a mídia 
física (CD). Esse sentimento é comum 
aos saudosistas que gostam de ter o 
produto, pois ele passa a não mais ser 
“dono da música”. Ele pode ouvi-la en-
quanto pagar a assinatura.

No outro modelo, que temos como 
exemplo o iTunes, o consumidor pode 
colocar as músicas no iPhone, no iPad 
ou iPod  e passa a “ter direitos” sobre 
ela, nesse caso um arquivo de compu-
tador. Num país de dimensões conti-
nentais existe espaço para várias pla-
taformas e quem ganha com os novos  
serviços digitais é o consumidor final.

Por serem virtuais, as novas lojas de 
música digital chegam a quase todos 
os lugares, bastando apenas uma co-
nexão com a internet. De acordo com 
informações da IFPI (International Fe-
deration of the Phonographic Indus-
try), que todos os anos apresenta um 
relatório sobre o mercado digital no 
mundo, graças a disseminação des-
ses serviços e a possibilidade de se 
colocar cada vez mais músicas à dis-
posição por um preço acessível, o nú-
mero de consumidores que utilizam 
músicas de maneira legal só tem au-
mentado. O avanço contra a pirataria  
foi grande nos últimos anos, mas esse 

ainda é um dos maiores entraves para 
o crescimento do mercado da música.

Analisando o relatório da IFPI de 2013, 
a venda de músicas digitais cresceu 
12% no último ano e o número de as-
sinantes de serviços de música digital 
aumentou 46% no mesmo período. 
Os números positivos têm animado 
o mercado e muitos veem a chance 
de recuperar o espaço perdido nos 
últimos anos. A música está mais glo-
balizada do que nunca, tanto que no 
ano passado, Ai Se Eu Te Pego, inter-
pretado por Michel Teló, foi a sétima 
musica mais vendida em lojas digitais 
no mundo. Pela primeira vez um artis-
ta brasileiro vendeu tanto no exterior 
em tão pouco tempo.

Como colocar uma música num 
serviço de venda pela internet? 

Não é tão complicado como parece, 
mas é necessário contar com a “ajuda” 
de especialistas, ou seja, os “agregado-
res de conteúdo”. Atualmente, várias 
empresas operam no Brasil oferecen-
do esse serviço: CD Baby, Imusica, The 
Orchard e Belive Digital entre outros. 
Os serviços são muito parecidos, mas 
é importante conhecer em detalhes o 
que cada um oferece.

Depois de disponibilizar a música em 
uma loja online vem a parte mais in-
teressante do negócio: os resultados 
das vendas! O pagamento dos direitos 
gerados pela venda de músicas pela 
internet não é uma coisa tão simples 

como parece. A complexidade se dá 
por conta dos arquivos que precisam 
ser processados contendo as infor-
mações das execuções e das vendas. 
Esses arquivos são normalmente en-
viados pelos DSP (Digital Service Pro-
viders) são no formato DDEX, que tem 
volumes de informações grandes e, 
por isso, complicados para serem tra-
balhados. Entretanto, depois que a in-
fraestrutura para leitura e cruzamen-
to das informações está desenvolvida, 
todo processo fica bem simples.

No Brasil, as editoras decidiram se 
organizar na UBEM (União Brasileira 
dos Editores de Música) e através dela 
fazer o licenciamento do digital em to-
das as lojas. Esse modelo já acontece 
em outros territórios, como na Europa, 
onde as sociedades se organizaram 
em “blocos” para fazer o licenciamento 
do digital. Além disso, os editores e as 
principais sociedades internacionais 
trabalham em conjunto na criação de 
uma base de dados global, o GRD (Glo-
bal Repertoire Data Base).

Essa base de dados única tem várias 
utilidades, como facilitar a identifica-
ção das obras num ambiente global e 
melhorar a forma como os valores são 
distribuídos entre as Sociedades.

Além das editoras e das gravadoras, 
também fazem parte desse grupo al-
guns provedores de conteúdo como a 
Apple e o Google. Como o volume de 
dados envolvido no processamento 
dos arquivos DDEX é muito grande, 

a UBEM celebrou um contrato com a 
empresa argentina Backoffice para 
processar essas informações. Esse 
contrato prevê que os titulares da 
UBEM possam utilizar o sistema para 
identificação de repertório utilizado 
pelos DSPs. Esse sistema lê os arqui-
vos, identifica as informações e pro-
cessa as distribuições para os editores 
associados. A entidade representa as 
principais editoras internacionais como 
Warner, Universal, Sony e EMI e nacio-
nais como Deck, Irmãos Vitale e SI-
GEM e, consequentemente, boa parte 
da música vendida nessas lojas. Além 
disso, novas estratégias estão sendo 
estudadas para aumentar ainda mais 
o número de obras representadas pela 
entidade. A ABRAMUS está acompa-
nhando esse processo de perto.

Por outro lado, as gravadoras licenciam 
seus fonogramas e têm contratos dire-
tos com as lojas (DSPs) ou com empre-
sas que prestam serviços de identifi-
cação de repertório e recebem seus 
valores por meio de seus acordos. 

O Brasil está em um ótimo momen-
to para o mercado digital e as lojas 
de música estão aproveitando isso. 
Cabe ao consumidor valer-se desse 
momento e conhecer o que existe de 
melhor nessas novas ferramentas. 
Apesar de o Vinil estar voltando com 
força, o formato digital vai dar o tom 
da venda de musica daqui para frente 
e certamente, quem nunca usou um 
MP3 ainda vai ser seduzido por um.

Por Gustavo Gonzalez (Gerente de Novos Negócios)

Os novos tempos da 
música digital
As plataformas online estão alterando a forma de ouvir e comprar 
músicas no Brasil. Surge um novo mercado, sem barreiras geográficas.

mercado
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Festivais de artes movimen-
tam a programação cultural 
do país no segundo semestre 
de 2013. Entre os dias 20 de 
agosto e 1º de setembro, Bra-
sília será tomada pela 14ª edi-
ção do Cena Contemporânea, 
com apresentações de teatro, 
dança e música. 

A região Sul vai receber, entre 
os dias 23 de agosto e 7 de se-
tembro, o Festival Internacio-
nal de Londrina (Filo), no Para-
ná, com mais de 40 atrações. 

A Associação Cultural Salon d’Automne França-
-Brasil e o Instituto Victor Brecheret realizaram, 
em maio, o 1º Salão de Outono da América Latina, 
em São Paulo, com a presença de 7 artistas filia-
dos à AUTVIS: Dircéa Mountfort, Francis Farago, 
Leandro Dário, Neiliane Araujo, Rubens Castro, 
Sônia Valério e Vanda Ramirez. Para a próxima 
edição, a ideia é juntar mais artistas e revelar 
novos talentos. “A primeira edição superou as 
nossas expectativas. Há um material plástico 
disponível no mercado ainda inexplorado”, expli-
ca Eliana Minillo, uma das curadoras do evento. 

Representantes da ABRAMUS estiveram no 
World Creators Summit, organizado pela 
Confederação Internacional das Sociedades 
de Autores (CISAC). O evento reuniu em 4 
e 5 de junho, em Washington, nos Estados 
Unidos, diretores e presidentes das maiores 
sociedades de gestão coletiva do mundo e as 
principais empresas de tecnologia.

De acordo com o gerente de documentação e 
novos negócios da ABRAMUS e vice-presiden-
te do comitê técnico de distribuição da CISAC, 
Gustavo Gonzalez, um dos principais assuntos 
abordados no evento foi a música em formato 
digital. “O entendimento geral é que a tecno-
logia veio para revolucionar a forma como as 
pessoas lidam com a música, mas é importan-
te manter a transparência e o respeito aos di-
reitos do autor sempre”, diz. O evento também 
contou com uma palestra da ex-ministra da 
Cultura, Ana de Hollanda, que foi elogiada pelo 
período em que esteve no posto por apoiar os 
interesses da classe artística.

Em Porto Alegre, o Festival 
Internacional de Artes Cênicas 
chega a 20ª edição. Entre 3 e 23 
de setembro, são esperados 
cerca de 100 mil espectadores.

No Nordeste, o mais aguarda-
do é o Festival Internacional de 
Artes Cênicas da Bahia (Fiac), 
de 20 a 29 de setembro.  No fim 
do ano, de 8 e 13 de novembro, 
o Ceará recebe a 14ª Mostra 
Cariri de Culturas, com dança, 
literatura, música, artes visuais 
e cênicas e cultura popular. 

A Associação Brasileira de 
Música e Artes fechou parce-
ria com a CD Baby – empresa 
de distribuição musical – para 
garantir, aos filiados, descon-
to de 10% no serviço de venda 
de CDs e MP3 em lojas físicas 
e on-line do mundo todo. 

“O serviço é muito simples e o 
próprio artista pode fazer. Ele 
recebe semanalmente 91% do 
líquido das vendas em todas as 
lojas, com relatórios detalha-
dos”, explica Marcos Chomen, 
diretor de desenvolvimento 
de negócios América Latina da 
CD Baby.

A principal vantagem do ser-
viço é a possibilidade de ter 
as músicas comercializadas 
globalmente. Chomen explica 
que a CD Baby abre portas do 
mundo para os artistas ven-
derem seus trabalhos: “A nova 
geração está descobrindo no-
vos músicos com essas plata-
formas. O acesso à música está 
mais democrático”.

Além de fazer a distribuição 
das músicas, a CD Baby tam-
bém oferece apoio no desen-
volvimento de ferramentas 
para venda de álbuns no Face-
book e sites de artistas. 

Associado ABRAMUS tem 
vantagens na CD Baby

Teatro e dança na 
agenda cultural 

Da França para o BrasilABRAMUS na World 
Creators Summit

As rádios devem citar, durante a programa-
ção, a autoria de 15 músicas por dia ou publi-
car a relação em seus sites. Caso a emissora 
toque um número inferior, ela deverá divul-
gar a composição de ao menos cinco. Aquelas 
que preferirem divulgar na internet devem 
fazer cinco chamadas no ar, informando a 
existência da lista e o endereço da página. O 
termo também obriga as rádios a divulgarem 
mensalmente a lista das dez músicas mais 
executadas na programação. Em caso de não 
cumprimento do Termo, o Ministério Público 
do Trabalho aplicará multa no valor de mil re-
ais por infração, que será revertida ao Fundo 
de Direitos Difusos. 

Divulgação  
obrigatória

O Ministério 
Público do Tra-

balho da Bahia está 
firmando um Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) com 
as rádios do estado. Assim, elas te-

rão de informar o nome dos autores e 
intérpretes das obras musicais da progra-
mação. De acordo com o representante da 
ABRAMUS na Bahia, João Portela, a associa-
ção apoia o projeto: “Nada mais justo do que 
dar o crédito aos compositores e intérpretes 
no ar. Essa iniciativa é um passo importante 
para cumprir a Lei 9610/98, que regulamenta 
o direito de autor no Brasil”.
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Por Sonia Xavier

O primeiro sucesso
Em Fala Baixo ela narra a his-
tória de uma solteirona que 
está em seu quarto no pensio-
nato, quando entra um ladrão 
e acaba com todos os sonhos 
e ilusões. Os personagens fo-
ram inspirados nas mulheres 
que conheceu no pensionato. 
A peça estreou em São Pau-
lo em 1969, dirigida por Clóvis 
Bueno, e foi muito bem rece-
bida pela crítica. Afinal, pou-
cos apostavam na qualidade 
de uma obra escrita por uma 
famosa manequim do Dener. 

Em uma primeira montagem, 
foi liberada com cortes, mas 
depois, na íntegra. Em 1972, 
depois de rodar pelo Brasil, 
foi montada em Bruxelas, na 
Bélgica, e acabou rendendo a 
Leilah uma menção especial 
da Sociedade Brasileira de 
Autores Teatrais pelo recor-
de de permanência de peça 
brasileira no exterior. Por 
conta do sucesso, ela deixou a 
carreira de manequim e abra-
çou a dramaturgia. 

Assim, em 1970 resolveu dar 
voz aos conflitos amorosos 
de um jovem em Jorginho, o 
Machão – o retrato de um ho-
mem que convivia com inú-
meras dúvidas profissionais 

e amorosas. “Jorginho era 
um homem frustrado, qua-
se um bebê que não sabia o 
que queria – por incrível que 
pareça, um homem de hoje, 
tanto que acredito que não 
mexeria em nada do texto”, 
escreveu Leilah.

Com Amanhã, Amélia, de Ma-
nhã, a dramaturga não reper-
cutiu o sucesso de suas duas 
primeiras criações. Então, em 
1975, ela reestrutoruou a peça, 
que foi dirigida por Antônio 
Abujamra e rebatizada de 
Roda Cor de Roda, com Irene 
Ravache no papel principal. A 
nova roupagem tornou a peça 
um sucesso, ganhando mon-
tagens no Brasil e no exterior. 

A obra de Leilah marcou a 
dramaturgia nacional, expres-
sando as questões femininas 
sem pudor ou constrangi-
mento. Além das peças, es-
creveu para televisão: Venha 
Ver o Sol na Estrada (1974), 
Um Sonho a Mais (1984), a 
minissérie Avenida Paulista 
(1985), entre outros trabalhos.  

Intimidade Indecente (2001)  
também entrou para a gale-
ria de sucessos de Leilah. A 
estreia foi vista por milhares 
de pessoas. A peça foi reco-
nhecida com vários prêmios, 
entre eles o de autora, da As-
sociação Paulista dos Críticos 
de Arte  de 2001, e montadas 
em diversos países. 

A voz das

mu lheres
Em 18 de julho de 1943 nascia em Botucatu, 
interior de São Paulo, Leilah Assumpção, que 
pouco mais de 20 anos depois começaria, de 
forma incansável, a levar as questões femi-
ninas para os palcos brasileiros. Um ato de 
coragem e ousadia, já que naquela época a 
repressão política e social calava as mulheres. 

No decorrer de seus 44 anos de carreira, a 
dramaturga e pedagoga tratou em suas obras 
os temas referentes à mulher e sua situação 
na sociedade sem disfarces. Hoje, é conside-
rada um dos principais nomes da dramaturgia 
brasileira, assinando peças aplaudidas tan-
to pelo público quanto pela crítica. Com Fala 
Baixo Senão Eu Grito e Adorável Desgraçada 
ela ganhou o prêmio Molière e da Associação 
Paulista de Críticos Teatrais (APCT).  

Em suas declarações, Leilah conta que ainda 
menina, no quintal da casa em Botucatu, brin-
cava com as amigas de fazer cirquinho. Ela 
cuidava de escrever, montar o cenário, enfim, 
dar os primeiros passos na carreira. Em sua 
cidade natal fez teatro infantil amador, encar-
nando a princesa da peça O Casaco Encanta-
do, da Lúcia Nenedetti.  

Leilah Assumpção traduziu os 
pensamentos femininos em suas 

peças e  tornou-se a porta-voz, 
rompendo paradigmas de uma época.

“A primeira vez que pisei no palco quase 
morri, mas depois não queria mais sair. O 
que eu queria mesmo quando crescesse era 
ser famosa, tinha coisas a dizer e para isso 
precisava ser famosa”, contou em sua bio-
grafia A Consciência da Mulher, escrita por 
Eliana Pace.  

Quando veio estudar em São Paulo, ela mo-
rou em uma pensionato na Avenida Angélica, 
onde estabeleceu laços de amizade com pes-
soas politizadas, como Samuel Wainer, quem 
descreve como “um grande homem, inteli-
gente, um gentleman e o maior galanteador 
que conheceu”. Foi por meio dele que conhe-
ceu a história de Getúlio Vargas, contada de-
zenas de vezes pelo amigo. 

Na capital do estado, Leilah estudou desenho, 
publicidade, moda e teatro. Com o dinheiro 
do primeiro salário como desenhista de moda 
de Madame Boriska comprou uma máquina 
de escrever. Foi nela que, em uma noite, con-
cebeu Fala Baixo Senão Eu Grito. Antes disso, 
viveu um tempo nas passarelas, como mane-
quim, desfilando para nomes famosos como 
Pierre Cardin, Paco Rabane, entre outros. 

teatro & dança
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Sonia Menna Barreto é artista 
plástica e em outubro de 2002 

teve uma de suas obras na 
Royal Collection, acervo da 
família real britânica. Foi a 

primeira vez que um artista 
brasileiro conquistou tal feito. 

Re
invenção

É o exercício que tenho feito ulti-
mamente: me reinventar.

Missão assumida nada fácil, por-
que quando estamos na zona de 
conforto, ter coragem de mudar, 
de inventar novos caminhos, ex-
plorar novas áreas e deixar  um 
pouco do passado onde ele per-
tence... tarefa difícil para quem 
está numa profissão onde o ar-
tista é muito cobrado e tem res-
postas cruéis se a mudança não 
traz bons resultados. E tem que 
ser imediatos!

Não digo que isso seja novida-
de para mim, já que tive a cora-
gem (há anos atrás) de romper 
um contrato de exclusividade que 
mantinha com uma galeria, sendo 
que esta era o minha única forma 
de sobrevivência financeira. Hoje 
também não é muito comum ver 
artistas plásticos que vivam EX-
CLUSIVAMENTE da sua produção 
artística. Mercado difícil.

Enfim, acho que me abri mais para 
as oportunidades e adquiri um 
olhar atento para o que está acon-

tecendo nesse cenário vivo e hipe-
rativo que é o das Artes Plásticas. 
Com isso, veio o convite para fazer 
joias exclusivas para a Joalheria 
Corsage e também para a loja Mar-
ché Art de Vie, o que me fez en-
trar de cabeça na área de design. 
Tenho um novo selo, +arte, onde 
desenvolvemos (eu e meu sócio 
Osvaldo Greghi) objetos com as 
minhas imagens aplicadas. Tam-
bém desenvolverei, em breve, 
mobiliário assinado e numerado. 

Nesta área tudo é muito rápido e o 
retorno de mídia também!

Tudo isso sem esquecer o que sou: 
uma pintora.

Tudo, absolutamente tudo, vem 
da cabeça da pintora, como a cole-
ção de joias inspiradas nas rainhas 
importantes da história. Para cada 
rainha criei retratos contempo-

râneos e bem-humorados denun-
ciando as suas características, como 
a rainha portuguesa, Catarina de 
Bragança, que levou o hábito do chá 
das 5 para a Inglaterra e no meu re-
trato tem uma gola toda confeccio-
nada com saquinhos de chá.

Tudo o que falei acima é revigorante 
e dá frescor à minha carreira, mas 
confesso que a minha paixão hoje é 
a nova série que estou desenvolven-
do há uns cinco anos. Chamo de Li-
vros Objeto. Tem esse nome porque 
recorto as telas no exato formato 
dos livros que retrato. Podem es-
tar abertos, fechados, de lado, etc... 
Brinco com a ilusão e crio pinturas 
que imitam o real, embora a minha 
realidade seja bastante fantástica.

Esse é o típico exemplo da reinven-
ção de que falo. É para mim, um pas-
so à frente na contemporaneidade.

“Brinco com a ilusão e crio pinturas que 
imitam o real, embora a minha realidade  

seja bastante fantástica.”

ponto de vista
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Adeus, Dominguinhos!

Sumário

Em 23 de julho, a ABRAMUS perdeu mais um dos seus es-
timados associados, o sanfoneiro Dominguinhos. Desde 
2010 ele fazia parte da nossa entidade e enriquecia nossa 
já valorosa lista de artistas. Por isso, prestamos na página 
ao lado uma pequena homenagem, principalmente se com-
parada ao colossal talento de Dominguinhos.

Apesar do sentimento de luto pela morte do nosso sanfo-
neiro, preparamos uma edição repleta de bons e exímios 
exemplos da nossa música brasileira. A começar por Lulu 
Santos, nosso entrevistado nesta edição. O músico é uma 
simpatia, culto, não hesita em manter a uma boa conver-
sa mesmo estando em turnê pelo país, se preparando para 
gravar o The Voice Brasil e outros compromissos com sua 
carreira. Lulu fala, conta o que viveu e inspira futuros ídolos. 

Temos também uma matéria sobre a ousada dramaturga 
Leilah Assumpção, que escancarou os dilemas femininos 
nos palcos, mesmo diante da repressão política e social da 
época em que iniciou a carreira. Outro tema tratado nesta 
edição, em Direitos Autorais, são as histórias dos compo-
sitores brasileiros que sobrevivem graças à renda dos di-
reitos autorais de suas músicas famosas. E tem muito mais 
nas páginas que preparamos especialmente para você. 

Boa leitura!
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Roberto Mello, 
presidente da 

ABRAMUS,  
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que vivem com o dinheiro que 
ganham pela execução pública 
de suas músicas.
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Conheça os números mais 
expressivos do segmento de 
música digital no Brasil. 

Discografia _16
Conheça os álbuns lançados por 
Tom Zé ao longo da carreira.

Por Dentro         _18
Parceria entre a ABRAMUS e 
CdBaby, os próximos festivais 
de teatro, 1º Salão de Artes de 
São Paulo e Word Creators 
Summit 2013.
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A artista plástica, Sonia Menna 
Barreto, fala de reinvenção
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Lucas (Fresno) 

 

e Roberto Mello

A 8ª edição da Festa Nacional da Música, realizada no mês de outubro de 2012,  em Canela Rio 
Grande do Sul, teve a presença de grandes nomes da música e homenagens, confira alguns 
dos artistas filiados à ABRAMUS e venha fazer parte desse time.  O evento acontece nos dias 20 
a 24 de outubro de 2013 e estaremos presente novamente, com o nosso tradicional stand 
montado para atender todos os artistas. 
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direito autoral
levado a sério

Em seus mais de 30 anos de trajetória, a ABRAMUS se tornou uma 
das principais referências na defesa dos direitos autorais no 
Brasil e no exterior

Desde os anos de redemocratização do país, a ABRAMUS contribui 
para fazer valer o direito do autor no país

Com mais de 40 mil associados, a entidade não seria o que é sem a 
conquista do respeito dos seus titulares, a qualidade e a 
transparência do trabalho

No exterior, a ABRAMUS também é reconhecida e goza do prestígio 
conquistado pela seriedade de seu trabalho

A missão da ABRAMUS é e continuará a ser sempre de trilhar o 
caminho do crescimento qualitativo, valorizando a criação 
artística, por meio da eficaz gestão coletiva dos Direitos Autorais

WWW.ABRAMUS.ORG.BR




