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E começa mais um ano

Sumário

A primeira edição de 2014 da Revista ABRAMUS chega às 
suas mãos juntamente com as boas vibrações de um novo 
ano. Uma nova fase que se inicia nas nossas vidas, e nosso 
desejo é que ela seja repleta de boas situações. 

De nossa parte, vamos continuar nos esforçando para ga-
rantir que a gestão dos seus Direitos Autorais seja correta 
e acabe em bons resultados. Esse é o nosso compromisso 
assumido há mais de 30 anos com os criadores brasilei-
ros. Pessoas como o cantor Gusttavo Lima, que nos cedeu 
parte do seu tempo para contar como foi o início de sua 
carreira e quais são seus projetos neste novo ano. Confira 
a nossa matéria de capa. 

Além dele, trazemos as novidades de outros tantos artistas, 
todos filiados à ABRAMUS, em Notícias.  Na seção Mercado 
você vai saber tudo sobre a PEC 75, promulgada pelo Con-
gresso em 15 de outubro de 2013. Com mais de 50 anos de 
carreira, Jorge Ben Jor é o homenageado em Discografia. 

E não perca uma matéria sobre as escolas de teatro espa-
lhadas por todo o Brasil em Teatro e Dança. Além de um 
revelador Ponto de Vista feito pela ex-ministra da Cultura 
Ana de Hollanda. Ela conta como foi o convite para assumir 
o cargo e o que considera suas principais conquistas. 

Esperamos que goste desta edição e das novidades que só 
a ABRAMUS conta para você! 

Boa leitura!
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Alberto Araújo é jornalista, poeta, roteirista, diretor e compositor de todas as músicas de Vazio 
Coração, em cartaz. No filme, que tem no elenco grandes nomes como Murilo Rosa, Larissa Maciel e 
Othon Bastos, Araújo volta para a infância em Minas Gerais e retrata a vida de um músico de sucesso.

De onde surgiu a ideia de fazer o longa Vazio 
Coração?
Diferente da maioria dos projetos cinematográ-
ficos, o filme surgiu do desejo de contar uma 
história que se passasse naquela região de Mi-
nas Gerais, principalmente em Araxá. Quando 
chegou a hora de rodar o primeiro longa escrevi 
uma história que se adequasse àquele cenário. 
Sempre gostei de histórias que falam de encon-
tros e desencontros familiares, mesmo porque 
esse acaba sendo o nosso universo, nosso espa-
ço de atuação, nosso palco durante toda a vida.          

Por que a escolha de Murilo Rosa para cantar na 
trilha sonora do filme?
O filme conta a história de um cantor de su-
cesso, que é interpretado por Murilo Rosa. As 
músicas foram compostas para o ator, pois o 
personagem precisava ter o seu próprio reper-
tório dentro da carreira que foi escrita pra ele. 
O desafio dessas composições coube a mim e 
a meu parceiro musical William Borjazz, que 
além de assinar a trilha ainda trabalhou no fil-
me como produtor de Hugo Kari (Murilo Rosa). 
O ator tem dito que foi exatamente o desafio 
de cantar que o fez abraçar o projeto, afinal 
esse era o seu grande desafio como ator. 

Como foram as gravações com grandes atores, 
como Lima Duarte e Othon Bastos?
Dirigir nomes consagrados como Othon Bas-
tos, Lima Duarte e Bete Mendes foi uma expe-
riência incrível, principalmente por se tratar 
do meu primeiro longa metragem. Mas esses 
atores não abraçam um projeto cinematográ-
fico apenas pelo cachê. O que fez Othon Bas-

tos, Lima Duarte, Bete Mendes, Larissa Maciel, 
Patrícia Naves, Oscar Magrini, Lauro Moreira e 
Mallú Moraes abraçarem o projeto foi a histó-
ria e a proposta de se fazer um filme simples, 
no interior do Brasil, uma região que raramen-
te é explorada pelo nosso cinema. E todos eles 
tiveram liberdade para opinar, para ajudar a 
compor os personagens, enfim, ajudaram a 
contar a minha história. Passar dois meses 
no set com essa turma foi um presente, um 
aprendizado que vou levar para a vida inteira. 

Quais são os próximos projetos para 2014? Al-
gum novo filme na manga?
Todo cineasta sai de um filme pensando no 
próximo. E, no meu caso, por estar em Goiâ-
nia, fora do eixo Rio-São Paulo, fazer cinema 
é uma verdadeira epopeia. Eu tenho um rotei-
ro pronto chamado O Intervalo do Vaga-lume, 
um drama psicológico que também aborda 
conflito humano. Mas para ser sincero eu e 
minha produtora executiva Débora Torres te-
mos certeza de uma coisa; não podemos mais 
fazer cinema como fizemos Vazio Coração, 
que só saiu porque Débora, com sua paixão 
pelo cinema, dedicou sete anos de trabalho 
intenso, sem remuneração. Isso sem falar no 
dinheiro do próprio bolso que eu e meu sócio, 
Jorcelino Braga, colocamos. Se não fosse esse 
amor pela sétima arte e o patrocínio direto 
da Prefeitura Municipal de Araxá, o filme não 
estaria nas telas. Contamos ainda com apoios 
importantíssimos, como o da Rede de Hotéis 
Tauá, Expresso União, Prefeitura de Patrocí-
nio, Camaru, Movie Center, Teleimage, Teleci-
ne, Canal Brasil e Globo filmes.

Bate-papo 
Alberto Araújo

notícias
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Paula Fernandes está a todo vapor com a divulgação 
do seu último álbum, o DVD e CD Multishow ao Vivo 
"Paula Fernandes - Um Ser Amor". A cantora diz que 
está mais próxima dos fãs e comanda a carreira 
com a abertura da sua própria empresa, a Jeito de 
Mato. “É meu primeiro trabalho depois de tomar 
as rédeas de minha carreira e, confesso, que 
me senti realizada porque consegui transmitir 
isso ao público”, explica. O novo trabalho reú-
ne canções inéditas, releituras de sucessos e 
participações de Zezé Di Camargo & Lucia-
no e Roberta Miranda. Fã da cantora, Paula 
conta que se emocionou a dividir com ela 
os vocais de A Majestade, o Sabiá. “Passou 
um filme pela minha cabeça. Ver minha refe-
rência no meu palco foi um grande presente, 
sem contar que interpretamos um clássico 
da música brasileira”, conta. 

Mais de 3 mil pessoas foram ao Auditório 
Araújo Vianna, em Porto Alegre, para as-
sistir de perto à reunião de grandes nomes 
da música regional. O evento “O Grande 
Encontro – os sucessos dos festivais” sin-
tetizou 40 anos das celebrações nativistas 
e contou com a plateia como um imenso 
coral. Participaram mais de 20 artistas e 
grupos, entre eles: Tambo do Bando, Vitor 
Ramil, Luiz Carlos Borges, Mário Barbará, 
Os Serranos, Os Fagundes, Mauro Mora-
es e João de Almeida Neto. A festa, que 
contou com direção de Ayrton Patinete 
dos Anjos, foi gravada e transmitida como 
especial de fim de ano na TVCOM.

De olho em tudo

encontro histórico

vanguart
A banda de folk lança seu ter-
ceiro disco. O álbum “Muito 
Mais que Amor”, traz letras e 
composições alegres. Desta-
que para Estive, primeiro sin-
gle, com mais de 50 mil visuali-
zações no Youtube.

Graça  
Aline Barros 
Com produção de Ruben di Sou-
za, o novo álbum da cantora traz 
uma faceta mais pop. Gravado 
com um coral de 500 vozes, 
destaque para “Casa do Pai”, 
primeira música de trabalho. 

sempre Assim  
Liane Grisi
No CD de estreia, a cantora usa 
suas influências na bossa nova, 
no lounge e no techno para fa-
zer um som harmonioso e ino-
vador.  O resultado? O melhor 
do pop eletrônico.

Guia de CDs

Antes do topo
Daniel san, sambô
“Já trabalhei como office boy em 
um escritório de contabilidade, 
mas sempre estive envolvido 
com música. Com oito anos de 
idade ganhei meu primeiro cachê 
ao me apresentar, fazendo mala-
barismo com um pandeiro em um 
show de mulatas”. 
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sucesso na Jovem Guarda, Lilian 
trocou o iê-iê-iê pelo rock 
underground e, agora, planeja um 
CD independente de Bossa Nova

em todos  
os ritmos

Sílvia Lília Barrie Knapp, mais conhecida como Li-
lian, conquistou o Brasil durante a Jovem Guarda. 
Ao lado de Leno, formava uma das mais bem su-
cedidas duplas da época, com hits que tomaram 
as rádios como a canção Devolva-me. “A música 
é de minha autoria com Renato Barros (do grupo 
Renato e seus Blue Caps) que era meu namora-
do. Inventamos uma estorinha de dois namorados 
para a música e deu certo”, conta a cantora. Origi-
nalmente lançada em 1966, a canção ganhou as pa-
radas novamente no início dos anos 2000 na voz 
de Adriana Calcanhoto. “Fiquei felicíssima com a 
regravação dela. Isso comprovou que músicas de 
Iê-Iê-Iê, podem ser MPB também”, afirma.  

Com o término da dupla, Lilian se dedicou à car-
reira solo e não se afastou tanto dos holofotes 
como parece. “Continuo fazendo shows para o 

público de Jovem Guarda, além de ter um encon-
tro anual com os fãs chamado de Rock in Sampa”, 
diz. “Também continuo a fazer TV. Recentemen-
te, participei do Programa do Jô, lançando minha 
banda de Rock Underground, chamada Kynna, 
que formei com meu marido Cadu Nolla.” 

Multifacetada, prepara um novo EP, além de um 
CD Independente de Bossa Nova. “Estou gravan-
do algumas releituras e algumas canções novas. 
Regravei O Mar, Você e Eu, que só tinha saído 
no filme Rio, Verão e Amor, música minha e de 
Renato Barros. Quero convidá-lo para cantar 
comigo, já que cantamos juntos no filme. Acho 
que seria bem curioso refazer esse dueto”, co-
menta. “Fora isso, estou na pré-produção de um 
CD independente de Bossa-Nova, que é um so-
nho que tenho há muito tempo.”

É fato, que grande parte do público nacional conhece músicas 
como Whisky a Go Go, do Roupa Nova ou Lua de Cristal, de Xuxa. 
Mas nem todos conhecem a cabeça por trás dessas composições. 
Trata-se de Ivanilton de Souza Lima. Ainda não reconheceu? Se 
falarmos em Michael Sullivan, ai sim o nome vem à cabeça. O 
pernambucano, de 63 anos, tem mais de 50 discos de diamante, 
270 de platina e 550 de ouro, além de 1.200 canções gravadas em 
seus mais de 40 anos de carreira. O nome artístico tem motivo, já 
que para ele, Ivanilton, não combinava com a moda dos anos 70, 
quando começou a trabalhar no ramo musical. Michael Sullivan foi 
escolhido a dedo em uma lista telefônica de Nova York. A escolha 
para a ABRAMUS gerir os seus direitos tem motivo: “Fui para a 
ABRAMUS para a entidade fazer justiça aos meus direitos, con-
quistados após tantos anos de carreira”. 

sucesso em mais de 60 países
Novos Associados
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reconhecimento internacional

De olho no Carnaval 2014 chegou

Com mais de 50 anos de carreira e uma trajetória impecável, 
Roberto Menescal recebeu homenagem do Grammy Latino em 
2013. O músico foi agraciado com o Prêmio à Excelência Musi-
cal da Academia Latina de Gravação. Autor de sucessos como O 
Barquinho, Menescal foi escolhido pela importância que o con-
junto de sua obra representa para a música. “Fiquei surpreso ao 
receber essa indicação. Mas este prêmio me fez ver que toda 
essa dedicação valeu a pena”, afirma. O músico foi escolhido ao 
lado de outros importantes nomes, como Oscar D’León, Totó La 
Momposina, Eddie Palmieri e Miguel Ríos. “Foi ótimo estar junto 
de pessoas maravilhosas do meio musical, trocando ideias e pla-
nejando novos projetos”, diz.  

“Olha a cabeleira do Zezé! Será que ele é, será 
que ele é”, quem nunca dançou ou ouviu essa 
marchinha durante o Carnaval não é brasileiro 
ou está mentindo. Essa é mais uma das diver-
sas compostas por João Roberto Kelly. Com 
mais de 50 anos de carreira e um repertório 
de incontáveis sucessos, o compositor se diz 
satisfeito. “Todas as minhas marchinhas faço 
com alegria. A Cabeleira do Zezé é uma das mi-
nhas favoritas, assim como do público”, conta. 
E Kelly nem pensa em parar. “Para o próximo 
ano já tenho duas compostas, 0800 e Maria 
Chuteira, além disso, também vou gravar um 
CD com todas as minhas marchinhas”, adianta. 

Não é de hoje que Emicida vem fazendo barulho 
com letras engajadas e batidas pesadas. Mas foi 
neste ano que o rapper paulistano alcançou um 
de seus objetivos, lançou seu primeiro álbum de 
estúdio. “Essa era a meta desde o início, mas os 
EPs eram maneiras mais rápidas de colocar nos-
sas músicas nas ruas”, explica. “Desde o início 
nós estávamos aguardando o momento certo. 
Eu queria lançar um disco, mas não podia ser de 
qualquer jeito. Por isso a espera”, afirma. Para 
2014, o artista guarda muito mais. “Um DVD é um 
plano para a carreira, não sei exatamente quando 
vem. Eu tenho vários projetos, que se estendem 
inclusive para a literatura. Vamos ver”, finaliza. 

mais um!
A Turma do Pagode já está 
com novo projeto. A banda 
começa o ano com novida-
des: “O novo DVD tem um 
desafio maior que os outros. 
Em nossos dois outros traba-
lhos, tínhamos mais regrava-
ções de sucessos. Nesse, 90% 
das canções são inéditas”, diz 
Thiagão, percussionista do 
grupo. Gravado em São Pau-

lo, no Espaço das Américas, 
o novo trabalho tem como 
meta do grupo repetir o su-
cesso do anterior, que trou-
xe o primeiro DVD de ouro à 
Turma do Pagode. “A expec-
tativa é enorme e boa. Esta-
mos felizes com o repertório 
que escolhemos e esperamos 
que as pessoas gostem tam-
bém”, afirma o músico. 
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Roberto Mello e Naíma Milani: 

A história
Estados Unidos. Décadas de 
1940 e 1950. Guerra Fria. Ma-
carthismo. Perseguição a qual-
quer elemento remotamente 
relacionado ao comunismo. 
Carpinteiros sindicalizados 
no Missouri entram em greve 
contra sua empregadora, uma 
fabricante de cerveja. São en-
tão acusados de violação ao 
direito concorrencial, por im-
por restrições ao comércio. A 
Suprema Corte julga que não 
se trata de ilícito concorren-
cial, mas de disputa relativa ao 
direito do trabalho.

França. 1998. Globalização 
efervescente. Liberalização 
do comércio internacional. O 
Estado recusa a importação 
de amianto e produtos deriva-
dos originários do Canadá, que 
o acusa de impor restrições 
ilícitas ao comércio interna-
cional. A Organização Mundial 

do Comércio julga que não se 
trata de medida para lesar a 
livre-concorrência, mas para 
garantir “a proteção da vida e 
da saúde humanas”.

Brasil. 2013. Revolução digital. 
Expansão do acesso à internet. 
Fragilidade dos direitos auto-
rais. Volatilidade da remune-
ração dos autores de obras 
literárias, artísticas e científi-
cas. As associações que con-
gregam autores e titulares 
de direitos conexos gerem 
de forma coletiva o patrimô-
nio musical do país. Alega-se 
que deveriam competir entre 
si por quem oferece música 
mais barato. O Judiciário ain-
da não proferiu decisão defi-
nitiva sobre a questão.

Nos dois primeiros casos, as 
cortes reconheceram que 
estavam em xeque direitos 

sociais, o que afastava a apli-
cação do direito concorren-
cial. Espera-se que as cortes 
brasileiras decidam o mes-
mo na disputa relativa aos 
direitos autorais.

O fato de direitos sociais 
terem um conteúdo econô-
mico não justifica a aplica-
ção pura e simples de um 
critério mercantil. É preciso 
balancear a proteção às dife-
rentes gerações de direitos 
humanos. Aprender com os 
erros do passado.

O fato é que o Brasil sempre 
adotou instrumentos jurídicos 
aptos à defesa dos direitos 
dos criadores. Nesta era digi-
tal, há uma avalanche de ten-
tativas de provedores de con-
teúdos de disseminar a ideia 
de flexibilizações, dirigismos 
e ingerência nos direitos e ga-

se repete

direito autoral
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rantias individuais consagra-
dos na Constituição. Somos 
invadidos por conceitos estra-
nhos ao nosso ordenamento 
jurídico e às convenções in-
ternacionais. Nada ocorre por 
acaso. Vejamos.

Enquanto o Brasil adotou 
institutos antropocêntricos 
para garantir ao criador a 
gestão de sua obra, outros 
países, principalmente os 
anglo-saxões, criaram uma 
estrutura jurídica, o “copyri-
ght” (direito de cópia). Não 
ratificaram algumas con-
venções internacionais e, de 
forma diversa aos ordena-
mentos jurídicos de nature-
za antropocêntrica, criaram 
instrumentos mais afetos ao 
objeto da criação (a obra).

Em outras palavras: o direito 
de autor cuida de remunerar 
os criadores, enquanto o “co-
pyright” trata de remunerar 
o uso da obra.

Agora, os idealizadores da 
política flexibilizatória (“co-
pyleft”, “creative commons”, 
“free digital world”) esco-
lheram o Brasil para afirmar 
que os direitos dos criadores 
e demais componentes da 
cadeia produtiva da cultura 
estão obstando nosso povo 
de ter acesso a tais conte-
údos culturais. Semeiam a 
rebeldia dos tolos, que se 
esquecem de que pagam por 
todos os conteúdos –links de 
acesso, mídia digital, contas 
telefônicas. Pagam por abso-
lutamente tudo, sem saber.

O que se pretende, sob a des-
culpa de permitir acesso à 
cultura, é criar mecanismos 
de controle da produção in-
telectual, despojando os titu-
lares de direitos de sua razão 
de viver. Consultas são feitas 
de maneira dirigida, com a 
participação inarredável dos 
defensores da “cultura livre”, 
alguns imbuídos de má-fé e 
outros de ingenuidade, que 
nem sequer percebem que 
já pagam indiretamente por 
aquilo que imaginam ser o li-
vre acesso à cultura.

É preciso cuidar da cultura, per-
mitindo que os criadores rece-
bam o justo pelo uso de suas 
criações, sob pena de criarmos 
um imobilismo (quando não di-
rigismo) cultural.

ROBERTO CORRÊA DE MELLO, 56, é 
presidente da Associação Brasileira de 
Música e Artes (Abramus)

Artigo publicado na coluna Tendências e Debates do jornal Folha de S. Paulo, em 8 de janeiro de 2014

NAÍMA PERRELLA MILANI, 24, é advogada   
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um dos ídolos do sertanejo, Gusttavo Lima conta como foi o início de 
sua carreira e quais são os seus planos para esse ano

Por Sonia Xavier

Nascido na pequena Presi-
dente Olegário, no interior de 
Minas Gerais, Gusttavo Lima 
começou a carreira com 9 
anos de idade, incentivado 
pelos irmãos mais velhos. “O 
início não foi fácil mesmo, as-
sim como não é para a maio-
ria dos artistas que decidem 
viver só de música. Passei 
por muita dificuldade”, reve-
la o cantor. Depois de deixar 
sua terra natal em busca do 
sucesso e peregrinar de bar-
zinho em barzinho por mais 
de 10 anos, Gusttavo gravou 
seu primeiro álbum, em 2009 
(Revelação), aos 20 anos. 

No ano seguinte veio Inventor 
de Amores e a canção de di-
vulgação, com o mesmo nome 

do álbum, foi a primeira can-
ção do músico que tocou nas 
rádios. A partir daí, outros su-
cessos surgiram, como “Bala-
da” e “Gatinha Assanhada” e 
Gusttavo Lima conquistou o 
país e, por conta da música, 
se apresentou também fora 
do país nos Estados Unidos, 
México e Europa. Em 2014 ele 
declara que vai gravar um 
DVD, previsto para agosto, 
durante a Festa de Barretos, 
da qual será embaixador. 
“Tem muita coisa bacana para 
acontecer, como o lançamen-
to do meu novo CD, que será 
o meu 4º de carreira, mas que 
é o primeiro gravado em es-
túdio. Está legal demais”, co-
memora. Veja entrevista do 
cantor para a revista. 

show
ele  sempre dá um

“O início não foi fácil 
mesmo, assim como 
não é para a maioria 

dos artistas que 
decidem viver 
só de música.“
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É verdade que no início 
da carreira você chegou 
a passar fome? Como foi 
essa época?
O início não foi fácil mes-
mo, assim como não é para 
a maioria dos artistas que 
decidem viver só de música. 
Passei por muita dificuldade. 
Quando fui morar em Brasília, 
passei um aperto danado. Foi 
uma das épocas mais difíceis 
da minha vida. Mas se tivesse 
que viver tudo isso novamen-
te, viveria, porque valeu e 
continua valendo a pena.

O que você tem hoje, que 
trouxe do início da carreira?
Toda a minha base, minha ex-
periência. Fiquei uns dez anos 
cantando em barzinhos. Foi 
uma grande escola.

Por que escolheu o 
sertanejo? De onde veio 
essa influência?
Acho que foi o sertanejo que 
me escolheu (risos). Cresci ou-
vindo Barrerito, Tião Carreiro, 
Milionário e José Rico, Tônico 
e Tinoco, Chitãozinho e Xoro-
ró, Zezé Di Camargo & Lucia-
no, Leandro e Leonardo, Bru-
no & Marrone, João Paulo e 
Daniel, Gian e Giovane, Chrys-
tian e Ralf, Rick e Renner...

Qual a principal diferença que 
você passou depois da fama?
Acho que a principal dife-
rença é a rotina, que muda 
bastante. O volume de com-
promissos, as viagens, essas 
coisas... Também tem a ques-
tão do assédio, que aumenta 
bastante. Mas eu, particular-
mente, como pessoa, não mu-
dei nada. Continuo o mesmo 
Gusttavo Lima, a maioria dos 
meus amigos são os de antes 
da fama. Tive uma origem hu-
milde, jamais vou esquecer as 
minhas raízes.

Você alcançou o sucesso e 
se tornou um ídolo. A partir 
de agora, de que maneira 
sua carreira deve evoluir? 
O que espera fazer nos 
próximos anos?
Espero manter a qualidade do 
meu trabalho. Acho que isso 
é o objetivo de todos os ar-
tistas que se preocupam com 
sua música e, principalmente, 
com seus fãs. Meu objetivo 
sempre foi fazer canções que 
façam parte da vida das pes-
soas e é isso que espero fazer 
pelo resto da minha vida.

entrevista
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O Gusttavo Lima pode ser considerado 
também uma empresa/marca da qual 
dependem alguns profissionais. Pensando 
nisso, como você vê a responsabilidade de 
garantir o emprego de tanta gente? Como 
você trabalha essa responsabilidade?
Sim, hoje somos uma grande equipe, é uma 
empresa. São mais de 70 profissionais, real-
mente é uma grande responsabilidade. 

Que músicas costuma ouvir no dia a dia?
Escuto um pouco de tudo, mas principalmen-
te sertanejo.

Tem alguma música sua preferida? Qual é 
e por quê?
“Inventor dos Amores” é a minha favorita. Foi 
a minha primeira música que tocou nas rá-
dios. Marcou muito minha carreira.

Quanto tempo você passa em casa? E o 
que faz nestas horas vagas?
Atualmente, fico o máximo que consigo. Gos-
to de descansar, ficar na fazenda, com minha 
família, minha noiva e também alguns amigos 
quando eles podem. 

Tem alguma música ou artista com o qual 
sonha em gravar um dia?
Quero gravar um disco só de ‘modão’. É um so-
nho que assim que possível pretendo realizar.

“meu objetivo sempre 
foi fazer canções que 

façam parte da vida 
das pessoas, é isso 

que espero fazer pelo 
resto da minha vida”

Você é vaidoso? É muito preocupado com 
a aparência?
Bastante, risos. Estou sempre tentando dar 
um jeitinho pra melhorar o visual, risos.

Quais seus ídolos na música?
São vários, mas principalmente o Zezé di Ca-
margo, sou muito fã dele. 

Quais são seus projetos em 2014? O que o 
público pode esperar do Gusttavo Lima o 
ano que vem?
A expectativa para o próximo ano é muito boa. 
Graças a Deus, estamos com muitos projetos, 
como a gravação do meu próximo DVD, que 
está prevista para a Festa de Barretos, evento 
que serei embaixador em 2014. Fora isso, tem 
muita coisa bacana para acontecer, como o 
lançamento do meu novo CD, que será o meu 
4º de carreira, mas que é o primeiro gravado 
em estúdio. Está legal demais.

Como você avalia o trabalho da ABRAMUS 
na gestão dos direitos autorais dos 
artistas?
A ABRAMUS faz um trabalho diferenciado. 
Fico bastante feliz por este espaço que abri-
ram para que nós, artistas e parceiros, pos-
samos contar um pouquinho mais das nossas 
histórias. Valeu demais. 

CD e DVD Gusttavo Lima Ao vivo em São 
Paulo, seu mais recente lançamento
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dúvidas
Classe artística 
não sabe como 

será aplicada, 
na prática, a 

imunidade 
tributária 

aprovada no 
Congresso

Por Eric Iamarino

Promulgada pelo Congresso 
no último dia 15 de outubro, 
a PEC 75 (Proposta de Emen-
da Constitucional), que proi-
biu a cobrança de impostos 
(imunidade tributária) sobre 
fonogramas e videofono-
gramas musicais de autores 
brasileiros, foi recebida com 
alívio e esperança pela classe 
artística, mas ainda gera in-
certezas. “A questão do ICMS 
na fábrica não está resolvi-
da”, diz a diretora executiva 
da ABMI (Associação Brasi-
leira da Música Independen-
te), Luciana Pegorer. Apesar 
das dúvidas, o setor da músi-
ca espera redução de 25% no 

preço de CDs e DVDs ao con-
sumidor final. 

Após seis anos de debates, a 
emenda incluiu fonogramas 
e videofonogramas conten-
do músicas de autores na-
cionais na lista de imunida-
des tributárias previstas no 
artigo 150 da Constituição 
Federal, que já beneficia a 
produção de livros, jornais 
e periódicos. Para Luciana, 
essas mudanças devem re-
duzir as vantagens que as 
grandes gravadoras levam 
sobre os pequenos produ-
tores e artistas independen-
tes na distribuição de músi-

cas. “Agora, toda produção 
de música brasileira, seja de 
grande ou de pequeno pro-
dutor, passou a ter isenção 
de ICMS”, comenta.  

Segundo ela, o grande entra-
ve para a produção musical 
no Brasil era a cobrança an-
tecipada do ICMS, a chamada 
substituição tributária: “Essa 
prática encarecia muito o 
produto para o lojista. Para 
se manterem competitivos, 
os produtores tiveram de 
reduzir sua margem de lu-
cro”. Luciana espera um novo 
fôlego para a classe musical 
brasileira. “Eliminando esses 

Fim de impostos ainda gera

dúvidas
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empecilhos espera-se que o 
produtor volte a investir.”

A euforia da classe musical 
só não é completa por causa 
de uma ressalva incluída no 
texto da Emenda, que per-
mite a cobrança de impostos 
na fabricação de CDs e DVDs. 
“Essa ressalva feita na emen-
da deixou uma insegurança 
jurídica que impede as fábri-
cas de eliminarem o ICMS do 
seu lado da cadeia. Ainda ire-
mos resolver essa questão”, 
afirma Luciana. 

Outra dúvida é como será 
feita, na prática, a isenção 
da cobrança de ICMS sobre 
a venda de músicas (ringto-
nes) por meio dos serviços 
de telefonia, principalmente 
os pré-pagos, que respon-
dem por 90% do consumo de 
dados, músicas e ligações. 
“Temos que resolver de que 
forma se conseguirá separar 
desse bolo transmissão de 
dados, ligações telefônicas e 

venda de música brasileira, 
para que o valor cobrado em 
impostos (ICMS) seja devolvi-
do aos produtores musicais. 
Não sabemos ainda como 
isso será feito.”

Pirataria
Luciana diz não acreditar que 
a redução do preço dos CDs 
e DVDs, proporcionado pelo 
fim da cobrança de impostos, 
seja suficiente para aproxi-
mar o preço dos praticados 
no mercado ilegal. “Pirataria 
só se combate com polícia. 
O objetivo da emenda é me-
lhorar a circulação de música 
brasileira em diversos esti-
los, especialmente os menos 
populares. Esses estilos não 
são atingidos pela pirataria. 
Os artistas ‘pirateáveis’ já go-
zavam de benefícios fiscais, 
pois estão todos em grandes 
gravadoras e distribuidoras 
da Zona Franca de Manaus.” 

Luciana aposta que os peque-
nos produtores e os artis-

Comercialização: Deixa de ser 
cobrado o ICMS (que pode variar de 
19% a 23%, conforme o Estado) na 
venda de CDs e DVDs. O IPI continua 
a ser cobrado, mantendo-se a isenção 
apenas na Zona Franca de Manaus. 

Música digital: Deixa de ser cobrado 
ICMS (de 30% a 35%, dependendo do 
Estado) na aquisição de fonograma 

por meio de operadoras de telefonia. 

Comércio online: Não pode incidir 
ICMS (19%) nas vendas efetuadas em 
portais de comércio eletrônico ou 
sites do próprio artista. 

Percentual de desconto estimado no 
preço final do produto:
19% a 25%.

tas independentes sentirão 
imediatamente os efeitos da 
emenda. “Artistas e músicos 
brasileiros, além de estúdios, 
produtores e outros agentes 
desta cadeia, passarão a sen-
tir seus efeitos à medida que 
essa oxigenação na origem 
for se espalhando”, afirma. Já 
para o consumidor, segundo 
ela, a queda de preços come-
çará este ano. “Isso se deve 
ao fato de os produtos que 
hoje estão nas lojas terem 
sido vendidos ainda com inci-
dência de impostos.”

O que 

muda 
com a

nova lei
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Quem não conhece Jorge Menezes certamente já dançou ao som dele. Este é o nome 
verdadeiro de um dos mais representativos artistas da música brasileira, Jorge Ben Jor. 
Ele lançou o primeiro álbum, Samba Esquema Novo, há 50 anos. Na carreira, foram 33 
discos. A seguir, conheça a história desse morador de “um país tropical” contada por 
meio do seu trabalho. 

Por Wesley Souza

ANOS 60: Jorge Ben Jor re-
volucionou a música brasi-
leira ao misturar samba com 
bossa nova e dar um toque 
africano, isso com Samba 
Esquema Novo (1963) pri-
meiro álbum que tem clás-
sicos como Mas que nada 
e "Chove chuva". Após o 
sucesso de estreia, o artis-
ta lançou mais cinco discos 
com destaque para Jorge 
Ben (1969) que traz Bebete 
vãobora e "País tropical".

ANOS 70: Nesse período, 
ele aproveitou para ex-
perimentar novos sons e 
parcerias. Em 1972 com “A 
tábua de esmeralda”, Ben 
Jor mergulhou na alquimia 
(prática medieval que com-
bina elementos da química, 
astrologia, magia, filosofia, 
metalurgia, matemática e 

Salve

JORGE
misticismo com o objetivo 
de transformar os metais 
inferiores em ouro). Em 75, 
lançou “Gil Jorge” em parce-
ria com Gilberto Gil expoen-
te do Tropicalismo da época. 
Após o dueto, em 76, lança 
“África Brasil” um álbum 
de grandes sucessos como 
Xica da Silva e Taj Mahal. 

ANOS 80: Na década, o ar-
tista lançou seis álbuns. 
Destaque para Alô, alô, 
como vai (1980), que conta 
com Solitário surfista, que 
serviu de sample para o ra-
pper Gabriel, o Pensador em 
2012. E também para “Son-
sual” (1985), que traz Aben-
ção mamãe, abenção papai.

ANOS 90: Em meio a fatos 
históricos do Brasil, Benjor 
lançou cinco álbuns, sendo um 

de clássicos do artista, “Músi-
cas para tocar em elevador” 
(1997). Mais o grande destaque 
que confirmou Benjor entre 
os grandes nomes da música 
popular brasileira veio com 
o aclamado “Ben Jor world 
dance”, no álbum estão pre-
sentes clássicos como "País 
tropical", "Taj Mahal" e, além 
destes, o hit "W/Brasil (Cha-
ma o síndico)" está presente 
no trabalho de 1995.

ANOS 2000: Na virada do sé-
culo, o artista gravou dois acús-
ticos no mesmo ano, 2002. Em 
“Acústico MTV - Admiral Jorge 
V”, o artista trabalhou músicas 
mais conhecidas como Jorge 
da Capadócia e Ponta de lança 
africano (Umbabarauma). Já 
“Acústico MTV - Banda do Zé 
Pretinho” trazia muitas músi-
cas do álbum dos anos 70. 

discografi a
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Mais uma vez, a ABRAMUS esteve na Festa Nacional da 
Música, maior encontro de artistas da música brasilei-
ra, realizada em Canela, no Rio Grande do Sul, em outu-
bro. O evento reuniu dezenas de músicos, gravadores 
e produtores musicais. O estande da associação rece-
beu centenas de convidados e atraiu novos associados. 

A programação da festa foi extensa, e vários ar-
tistas foram homenageados em razão do impor-
tante papel desempenhado na música brasileira. 
Entre eles, os associados da ABRAMUS Gusttavo 
Lima e Yamandú Costa. Além disso, houve tam-
bém shows de músicos consagrados.

O gerente do departamento internacional da ABRA-
MUS, Ricardo Mello, e o representante da associação 
para a América Latina, Martín Marizcurrena, estiveram 
em Madri para a 24ª Assembleia Geral do Fórum Ibero-
-Americano das Artes. O evento aconteceu em outubro 
e foi organizado pela AIE (Artistas Intérpretes o Ejecu-
tantes), sociedade espanhola de gestão de direitos au-
torais. “Dentre os diversos assuntos técnicos, tratamos 

especialmente da reciprocidade entre as associações 
participantes. Enfatizamos a importância do inter-
câmbio entre todas elas, com o objetivo de defender 
os direitos dos artistas que representamos”, diz Mello.  
O evento teve também a reeleição da diretoria, li-
derada pelo maestro espanhol Luis Cobos. O Fórum 
Ibero-Americano das Artes foi criado em 1998, na Uni-
versidade Clássica de Lisboa. 

A grande festa da música

AUTVIS participa de 
debates na Venezuela

ABRAMUS participa da FILAIE, em Madri

A gerente de operações da AUTVIS, Fabiana Garreta, fez parte do painel 
sobre domínio público ao lado de Geraldo Zavarce e Lucas Ospina, no 
seminário “Promesas de lo Público”. O evento aconteceu em Caracas, 
na Venezuela, em novembro. Fabiana falou sobre o papel da AUTVIS e a 
importância da gestão coletiva dos direitos do autor. O painel abordou, 
entre outros assuntos, o direito à informação e as relações entre do-
mínio público e direito autoral. Depois das exposições, os palestrantes 
participaram de um bate-papo com perguntas do público presente e da 
internet. O seminário foi organizado pela Fundación Cisneros.FO
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Brasil será homenageado 
no MIDEM em 2014

Di Cavalcanti 
está na AUTVIS

Sociedades 
reunidas na 
Malásia

ALCAM conquista espaço no mercado 

Em fevereiro ocorre em Cannes, 
na França, o MIDEM – principal 
evento mundial do mercado da 
música. E a ABRAMUS, como de 

costume, estará lá. “Vamos aproveitar para fazer o máximo de reu-
niões possíveis com associações estrangeiras e outros parceiros, 
além de buscar novas oportunidades de serviços para os nossos as-
sociados”, informa Ricardo Mello, gerente do departamento inter-
nacional da ABRAMUS. Em 2014, o Brasil será o país homenageado 
do MIDEM. O evento mescla feira de negócios, palestras, estandes 
de expositores e rodadas de negócio.

Nascido no Rio de Janeiro em setembro de 1897, o pintor Di Cavalcanti 
(Emiliano Di Cavalcanti) foi o idealizador da semana mais polêmica de 
São Paulo e fez história no Brasil. Agora ele é representado pela AU-
TVIS. Influenciado pelo cubismo e expressionismo, retratou o samba, as 
praias, as favelas e as mulheres brasileiras. 

Para a gerente de operações da AUTVIS, Fabiana Garreta, “é importante 
que todos os artistas participem da gestão coletiva dos direitos auto-
rais – dos mais renomados, como Di Cavalcanti, aos que estão apenas 
começando”. O pintor produziu cerca de 5 mil obras com as mais diver-
sas técnicas: telas, desenhos, murais e até tapeçarias para o Palácio da 
Alvorada em Brasília. As imagens frequentemente refletem o povo, a 
realidade e as cores brasileiras.

O gerente de Documentação 
e Novos Negócios da ABRA-
MUS, Gustavo Gonzalez, re-
presentou a associação na 22ª 
edição da CIS Sessions, em 
Kuala Lumpur, na Malásia. “É 
uma ótima oportunidade para 
receber atualizações sobre os 
principais assuntos envolven-
do as relações entre as socie-
dades autorais”, diz Gonzalez. 
Os CIS Sessions são organi-
zados pela Confederação In-
ternacional de Sociedades 
de Autores e Compositores 
(CISAC) e reúne sociedades 
do mundo inteiro. Segundo 
Gonzalez, o principal assunto 
tratado foi o Global Reper-
toire Data Base (GRD). “É um 
assunto atual e está no foco 
das conversas entre socieda-
des na Europa, e, quando esti-
ver implementado, vai mudar 
muito a forma como as asso-
ciações trabalham com docu-
mentação”, diz.  

Lançada em agosto de 2012, a AL-
CAM (Associação Latinoamerica-
na de Compositores e Autores de 
Música) é reconhecida por traba-
lhar pela proteção dos direitos au-
torais. “A internet trouxe um novo 
cenário no mercado da música e o 
autor precisa ser defendido. Esta-
mos criando uma rede para isso”, 
afirma Juca Novaes, Diretor da en-
tidade que visa dialogar com asso-
ciações de outros continentes para 
alinhar a política global de defesa 
dos direitos de artista. 

“Queremos formar uma grande 
rede mundial, na qual uma ofensa 
ao direito de autor num determi-
nado país alcance imediata rea-
ção da comunidade internacional 
de autores”, diz Novaes. 

Em 2014, as novidades visam o 
maior conhecimento dos traba-
lhos desenvolvidos. A ideia é for-
talecer o site, além de desenvol-
ver um trabalho para cada um dos 
representantes de respectivos 
países associados.” 
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Os cursos superiores de artes cênicas melhoram a 
qualidade e área de atuação dos artistas brasileiros

   Profissionais
qualificados

No Brasil, o primeiro curso 
superior para formação 

de atores e diretores de tea-
tro foi criado pela Universida-
de Federal da Bahia, em 1956. 
Essa iniciativa para a dra-
maturgia, além de pioneira, 
tornou-se referência nacional 
e foi de responsabilidade do 
reitor Edgar Santos, que ins-
tituiu as escolas de música, 
dança e teatro, além de incor-
porar à UFBA a sólida Escola 
de Belas Artes. 

Hoje, a Escola de Teatro da 
UFBA é considerada uma das 

melhores do país e com boas 
notas na avaliação realizada 
pelo Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) e tornou-
-se um centro de referência 
e excelência da arte teatral. 
Entre os cursos de graduação 
há o de artes cênicas com ha-
bilitação em direção teatral, a 
licenciatura em teatro e o de 
artes cênicas focado em in-
terpretação teatral, além dos 
cursos de mestrado e dou-
torado. A filosofia de traba-
lho e educação adotadas é a 
premissa adotada pelos pro-

fissionais do palco, ou seja, 
teatro se aprende na prática. 
Assim, todos os anos cerca de 
20 espetáculos são montados 
por professores, alunos e ar-
tistas convidados. 

Com a UFBA como referência 
nacional, nos últimos anos a 
quantidade de cursos supe-
riores de artes dramáticas 
cresceu. Não há números ofi-
ciais sobre os cursos, mas não 
se pode ignorar a importância 
da indústria criativa para a 
economia brasileira. De acor-
do com o Mapeamento da In-

teatro e dança
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qualificados
Onde estudar:

Salvador: Escola de Teatro da UFBA 
(www.teatro.ufba.br) 
Cursos: direção e interpretação teatral 

Brasília: Departamento de Teatro da UnB 
(www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/cenicas) 
Curso: artes cênicas 
 
Faculdade de Artes Dulcina de Moraes 
(www.dulcina.art.br) 
Cursos: Artes Cênicas (interpretação teatral) 
 
Goiânia: Escola de Música e Artes da UFG 
(www.emac.ufg.br) 
Cursos: artes cênicas e direção de artes

Belo Horizonte: Escola de Belas-Artes da UFMG 
(www.eba.ufmg.br) 
Curso: Teatro (interpretação teatral) 
 
Ouro Preto: Departamento de Artes Cênicas da UFOP 
(www.ifac.ufop.br/deart) 
Cursos: Artes Cênicas (direção e interpretação teatral) 

João Pessoa: Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB 
(www.ccta.ufpb.br)  
Curso: Teatro  
 
Londrina: Departamento de Artes Cênicas da UEL 
(www.uel.br/ceca/artescenicas) 
Curso: artes cênicas 
 
Curitiba: Faculdade de Artes do Paraná 
(www.fapr.br)  
Cursos: artes cênicas (direção teatral e interpretação teatral) 
 
Rio de Janeiro: Escolas de Belas Artes da UFRJ 
(www.eba.ufrj.br) 
Cursos: artes cênicas (cenografia, direção teatral e indumentária)

Escola de Teatro da Unirio 
(www2.unirio.br/unirio/cla/escola-de-teatro) 
Cursos: artes cênicas (cenografia, interpretação, 
direção teatral, atuação cênica e teoria do teatro) 

 
Senai-Cetiqt 
(www.cetiqt.senai.br/vestibular/cursos/art.asp) 
Curso: artes (figurino e indumentária) 
 
CAL – Casa das Artes de Laranjeiras 
(www.cal.com.br) 
Curso: teatro 
 
Escola Técnica de Teatro Martins Pena 
(escoladeteatromartinspena.blogspot.com.br) 
Curso: teatro 
 
O Tablado 
(www.otablado.com.br) 
Cursos: teatro e dança

Porto Alegre: Instituto de Artes da UFRGS 
(www.ufrgs.br/artes/graduacao) 
Curso: teatro 
 
Santa Maria: UFSM 
(www.coral.ufsm.br/cal/index.php/o-cal) 
Cursos: artes cênicas (direção e interpretação teatral) 

Campinas: Instituto de Artes da Unicamp 
(www.iar.unicamp.br) 
Cursos: Artes Cênicas 
 
São Paulo: - Universidade Anhembi Morumbi 
(www.anhembi.br) 
Cursos: teatro 
 
Escola Superior de Artes Célia Helena 
(www.celiahelena.com.br) 
Curso: teatro 
 
Escola de Arte Dramática da USP 
(www3.eca.usp.br/ead) 
Cursos: artes cênicas (cenografia, direção teatral, 
interpretação teatral e teoria do teatro)
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dústria Criativa no Brasil, feito 
pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Ja-
neiro, em 2012 as produções 
cênicas contribuíram com R$ 
1,2 bilhão para o PIB do país. 

Diferentemente de outras 
graduações, o ingresso no 
curso de artes cênicas exige 

prova de aptidão, quando o 
aluno mostra que tem voca-
ção para a carreira. Durante 
o curso, ele tem formação 
abrangente para desenvolver 
seu potencial criativo, o do-
mínio de várias linguagens, 
o estímulo à pesquisa, entre 
outros. No fim do curso, que 
tem duração média de dois 

anos, os artistas podem am-
pliar sua atuação em direção 
a outros campos, como ci-
nema e TV, ou se especiali-
zar em direção, cenografia, 
iluminação e dramaturgia. E 
também têm direito ao DRT 
(Delegacia Regional do Tra-
balho), registro obrigatório 
para exercer a profissão.

› Fonte: Guia do Estudante
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A cantora e compositora Ana de 
Hollanda foi ministra da Cultura do 
governo Dilma Rousseff, de janeiro 
de 2011 a setembro de 2012. Ela fala 

sobre a experiência no cargo

Sinto-me satisfeita

Era final de dezembro de 2011, 
quando recebi o convite para 

ocupar o Ministério da Cultura. Foi 
Gilberto Carvalho quem me ligou 
chamando para ir a Brasília con-
versar com a presidente Dilma 
Rousseff. Ele disse que sabia da 
minha carreira, história e envol-
vimento com políticas públicas na 
cultura. Não era uma questão de 
partido, era um convite pessoal. 
Fiquei assustada, pois o Ministé-
rio nunca esteve nos meus planos. 
Tampouco morar em Brasília.  

Tenho experiência em gestão pú-
blica, pois trabalhei em produção 
de atividades culturais, consulto-
ria, além do Centro Cultural São 
Paulo, Funarte e outros cargos 
de grande responsabilidade. Eu 
sabia que me relacionava com o 
lado artístico e o da gestão públi-
ca e ao receber essa possibilida-
de não poderia fugir dela. Apesar 
de não ser um projeto pessoal, o 
desafio era instigante. 

O Minc tem um orçamento peque-
no, mas uma função gigantesca, 
considerando a capilaridade de 
suas ações. Pois todas se multi-
plicam pelos municípios brasilei-

ros. Portanto, precisávamos criar 
políticas para abrir oportunidades 
para a meritocracia, criar editais 
para expandir todas as áreas e 
olhar para tudo de forma equili-
brada. Acredito que conseguimos 
uma mudança no conceito, valori-
zando o criador. Demos origem à 
Secretaria de Economia Criativa 
para mapear e identificar os agen-
tes relacionados ao tema.

Meu empenho era valorizar a pro-
dução cultural dos artistas bra-
sileiros. Chegamos a trabalhar a 
marca Brasil Criativo para valori-
zar o que é nosso. Somos um país 
de criadores, temos de estudar e 
fazer isso tudo acontecer. Se pen-
sarmos na indústria do Carnaval, 
por exemplo, ela é informal. Com 
esse esforço, abriríamos um enor-
me mercado de trabalho. 

Como fazer isso? Pegamos a mar-
ca, envolvemos outros 11 ministé-
rios, na verdade eu sugeri 18, mas 
acabamos fechando em menos. A 
proposta era promover a trans-
versalidade da cultura. Esse era 
apenas um de nossos projetos, 
mas foi muito devagar. Ficávamos 
em seminários discutindo e, hoje, 

não sinto que o Brasil Criativo seja 
prioridade do governo. Era minha. 

E o projeto era importantíssimo, 
com mapeamento online e possi-
bilidade de gerar negócios. Ao me-
nos, tenho a certeza de que colo-
quei a Economia Criativa na pauta 
de discussões. No Rio de Janeiro 
já começaram a trabalhar com o 
assunto. Isso despertou interesse 
de outras regiões, pois dá acesso 
à população também. 

Chamei atenção para a questão 
dos direitos autorais, ao menos na 
época a discussão estava na cabe-
ça de todos. Quando mandei reti-
rar do site do Ministério da Cultura 
as licenças Creative Commons, foi 
um auê. E ainda acho que minha 
saída da pasta tenha sido por isso. 
Na época, os grupos perceberam 
que a questão era grave e que era 
preciso mobilizar a todos. 

Sinto-me satisfeita, apesar da 
campanha contra. Não mudei por 
isso e vejo que estão tentando 
reverter as coisas. A mobilização 
é importante, afinal, parlamentar 
só se apavora com a pressão ex-
terna. A do voto. 
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AINDA NÃO SE FILIOU À ABRAMUS?
POR QUÊ? ALÉM DE SIMPLES, É GRATUITO.

www.abramus.org.br

UNIDADES:

São Paulo (sede) - (11) 3636 6900 (11) 3636 6909

Rio de Janeiro- (21) 3078 1391 Fax: (21) 3078 1392

Paraná - (41) 3352 1904

Bahia - (71) 3113 2530

Rio Grande do Sul - (51) 3232 2734

Goiás - (62) 3954 4544

Brasília - (61) 33239120

Pernambuco - (81) 3424 2488

Excelência no atendimento

Setor exclusivo para liberação de Créditos Protegidos

Sistema gratuito para cadastramento de obras (CadFácil)

Tecnologia de ponta com a melhor infraestrutura

Comunicação on-line (e-mail, Twitter, Facebook e Orkut)
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