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DO DIREITO AUTORAL

"Transparência e acesso à
informação.”
Esse sempre foi um lema da ABRAMUS e por isso criamos a campanha
DNA do Direito Autoral.
O objetivo é esclarecer dúvidas sobre a Gestão Coletiva de Direitos
Autorais e levar informação tanto para titulares que estão iniciando neste
universo quanto para os que estão nele há anos. Será um processo longo e
orgânico! Conforme novas questões forem surgindo, nós iremos
esclarecendo.
Sempre com duas publicações semanais, às terças e quintas-feiras, nas
páginas oficiais da ABRAMUS no Facebook e Twitter.
Curta, comente e compartilhe! A ABRAMUS quer ouvir você!
facebook.com/abramus

twitter.com/abramus

#DNAdoDireitoAutoral
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Conheça os detalhes da campanha
que promete esclarecer TUDO
sobre o Direito Autoral.

Eduardo
Kobra
Dono de uma arte urbana rica

Com alegria apresento a 26ª edição da revista
ABRAMUS. Em meu primeiro editorial, assumo
o compromisso de levar a você sempre o
melhor conteúdo, com novidades sobre o
mercado da música e das artes e notícias do
cenário do Direito Autoral.
No centenário do ícone da MPB, Dorival
Caymmi, a revista traz em suas páginas uma
homenagem a esse artista que encantou o
povo brasileiro com a beleza de sua música
praieira e o estilo de seu samba.
Durante a leitura você conhecerá ainda um
pouco mais sobre um jovem talento da música
brasileira, o cantor Thiaguinho, que conquistou
o público com seu carisma e foi considerado
uma das 100 personalidades mais influentes no
ano de 2013 pelas Revistas Forbes e Época.
Além disso, poderá conhecer um pouco do
Projeto de Lei Complementar que atualiza a Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa, que prevê
mudanças também na forma de arrecadação
dos direitos autorais para tais empresas.
E muitas outras novidades nas próximas
páginas. Espero que goste da edição que
preparamos para você.

Boa leitura!

Foto: André Schiliró
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notícias
O sucesso não pode parar
Cristiano Araújo está nas
paradas de sucesso de todo
o Brasil com a música Maus
Bocados”, que vem batendo
recorde de execuções desde
seu lançamento. O cantor,
que começou sua carreira
tocando nos bares de Goiânia
e conquistou uma legião de
fãs nos últimos anos, conta
que as dificuldades enfrentadas
em sua trajetória o fizeram
amadurecer profissionalmente

e são as responsáveis pelo
artista que se tornou. A todo
o vapor, Cristiano Araújo se
prepara para gravar o terceiro
DVD ainda este ano. “A responsabilidade está ainda maior,
pois o álbum ‘Ao Vivo em
Goiânia’ teve muito sucesso,
inovamos e foi um trabalho
que virou referência. Então,
vamos ter muito carinho para
que este próximo trabalho
fique ainda melhor”.

Com muito talento e simpatia,
os jovens músicos foram
ganhando espaço em festas
universitárias, casas noturnas e
em grandes eventos da região
do Triângulo Mineiro (MG). A
resposta ao trabalho veio com o
clipe no YouTube, Dança da
Tequila, que gerou mais de 100
mil visualizações e foi responsável também pelo aumento no
número de shows da banda,

que já se apresentou em uma
das maiores festas de rodeio do
Brasil – Jaguariúna (SP).
Em 2013, a banda PaQua lançou
seu primeiro CD, intitulado "Vem
viver a vida", que reflete toda a
irreverência e ousadia do grupo.
A primeira música de trabalho,
“Atitude Ae”, ganhou um clipe
divertidíssimo e já se tornou
mais um sucesso nas rádios
e na internet.

Foto: Flaney Ribeiro

Foto: Luiz Soufe

PAQUA

Música e
diversão

Das brincadeiras nos intervalos
das aulas surgiu o grupo
PaQua. Formada pelo vocalista
Rafael e os músicos Luiz Felipe
(pandeiro), Gustavo (surdo),
Rodrigo (violão) e Jonnathan
(baixo), a banda de músicas
descontraídas e clipes divertidos tem talento de sobra para
fazer uma mistura bem
brasileira do pagode, rock, pop,
sertanejo e house.
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“

Não tenho palavras para
descrever a emoção que estou
sentindo. Os Travessos faz parte
da minha história e estamos
trabalhando muito para que essa
turnê seja inesquecível para nós
e para o público. Queremos que
os fãs sintam a alegria de
estarmos juntos durante nossas
apresentações.
Rodriguinho

Nos anos de carreira solo, Rodriguinho lançou seis álbuns e reforçou
seu talento como compositor e produtor ao lado de grandes nomes
da música, como o amigo e parceiro de trabalho, Thiaguinho. .

Música brasileira contemporânea
nos voos da British Airways
O Brasil Music Exchange (BME) lança
uma série de programas focados na
música brasileira contemporânea, que
será transmitida nos voos da British
Airways e em diversas estações de web
rádio pelo mundo. A ação faz parte de
seu projeto de exportação desenvolvido pela BM&A – Brasil Música e Artes,
em parceria com a Apex-Brasil.
Com a participação e produção da
empresa britânica Folded Wing, o
programa, mensal e com duração de
uma hora, já tem a programação de

sua primeira série, que apresenta o
cenário musical das 12 cidades
brasileiras que sediarão os jogos do
campeonato mundial de futebol.
“Mesmo com todas as possibilidades
de se descobrir música hoje em dia, a
rádio continua sendo a maior influência e inspiração para fãs no mundo
todo”, explica David McLoughin,
Gerente de Relações Internacionais
do Brasil Music Exchange. “E como o
Reino Unido é ainda hoje a grande
referência em rádio, decidimos
produzir o programa lá”, conta.

Novo associado
A música está na alma e no sangue de
Jair Oliveira, também conhecido como
Jairzinho. O compositor, arranjador,
multi-instrumentista e intérprete
comemora o aniversário de sua carreira
com o DVD Blue-ray “Jair Oliveira 30”.
O álbum é uma releitura de sua
trajetória e traz um show com um
repertório de grandes sucessos, desde a
época em que participou do grupo
infantil A Turma do Balão Mágico,
passando por outras músicas de
sucesso, como “É assim que se faz”,
“Simples Desejo”, “Bom dia anjo”. Além
do show, o Blue-ray traz um documentário sobre a carreira de Jair Oliveira.
Jairzinho, a ABRAMUS tem satisfação
em tê-lo como filiado. Seja bem-vindo!
Revista ABRAMUS
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Depois de dez anos, Rodriguinho
está de volta aos Travessos. O cantor
pausou a carreira solo para se unir
aos amigos e celebrar os 20 anos do
grupo em uma turnê especial pelo
Brasil. A banda, que lançará um
álbum comemorativo, já está em
festa e o cantor conta que está
ansioso para voltar a dividir o palco
com os companheiros.

“

Em festa!

JAIR
OLIVEIRA

OS
TRAVESSOS

Foto: Luciana Faria

Foto: DR - Direitos Reservados

Grande talento!

Buchecha
Adesivo
Warner

Com apenas seis anos de idade, o
pequeno Gabriel lança seu primeiro
CD, Grandes Sucessos na Voz de
Gabriel, pela gravadora MK Music,
com produção musical de Emerson
Pinheiro. O álbum é uma seleção de
suas canções preferidas, entre elas:
Ressuscita-me, Advogado Fiel, Aos Pés
da Cruz e Faz Um Milagre em Mim,
além da faixa inédita, Tua Criança.

Foto: Marcelo Faustini

O álbum "Adesivo", do funkeiro Buchecha,
veio para colar. O título traz faixas assinadas
por Buchecha com seu filho Clauci Julio, de 14
anos, além de pequenas contribuições da
caçula, Julie. Em suas 13 faixas, o álbum traz
funk melody e músicas para noite.

Léo Magalhães

Sem formação musical, o cantor mirim
foi descoberto em uma promoção de
rádio, pela qual foi selecionado para

10 Anos
Som Livre

Em um espaço intimista, em Goiânia (GO),
Léo Magalhães gravou o seu quarto DVD,
em comemoração aos dez anos de
carreira. O álbum traz hits que marcaram
sua trajetória e músicas inéditas. As
gravações foram apresentadas por
Cuiabano Lima, o cenário produzido por
Zé Caratu e a produção musical ficou por
conta de João Gustavo.

20 Anos
Sem Moderação

Gabriel conta que teve uma doença
grave e que a expectativa era de que
ficaria surdo e com a voz fraca. “Mas,
Deus tem um chamado na minha vida
e mudou isso tudo. E eu estou aqui
para adorar o Nome dEle”, celebra.

Por onde anda?

do estilo são Tarsila do Amaral e
Monteiro Lobato”, comenta.

Caiçara criado em Taubaté, Renato
Teixeira é um dos grandes compositores da música popular brasileira e
tem em sua trajetória a marca da
música caipira. O cantor conta que
na década de 70, percebeu que a
música caipira estava encerrando seu
ciclo e resolveu não deixar o ritmo
acabar. “A beleza da música caipira
não podia simplesmente ir para o
lixo. Até porque o estilo não é só a
música, mas artes plásticas, moda e
tantas outras expressões da arte.
Alguns dos grandes representantes

O artista diz que tem trabalhado
bastante com o negócio da música e
que tem novos trabalhos para
apresentar ao público como o álbum
“Amizade Sincera 2”, com Sérgio Reis,
e uma parceria com Almir Sater, que
deve ser lançada até o final do ano.
“Tenho muitos projetos. Os planos
nunca acabam e posso me considerar um homem muito feliz, pois a
música faz isso por mim. E ter a
ABRAMUS ao meu lado é fundamental. Sou um ‘Abramista’. E muito bem
servido”, complementa.

Som Livre
Foto: Carina Zaratin

Foto: Som Livre

Pixote

participar da Marcha Para Jesus/RJ, em
2013, cantando ‘Ressuscita-me' para
uma multidão emocionada. Dias
depois, participou de outro evento
gospel em Louva Madureira, também
no Rio de Janeiro, para um público de
mais de 60 mil pessoas.

O grupo Pixote comemora seus 20 anos de
carreira com o novo CD e DVD, “Pixote 20
anos - Sem Moderação". O título traz 26
faixas, com sucessos da banda e músicas
inéditas, além de making of de um passeio
que realizaram na Europa, em 2012.
Lançado pela Som Livre, o álbum foi
gravado em São Paulo e contou com a
participação do Grupo Revelação e Luiz
Carlos, vocalista da banda Raça Negra.

RENATO
TEIXEIRA

Foto: Warner Music

lançamentos

bate-papo
Os compositores Magno
Sant´Anna e Filipe Escandurras
falam sobre Lepo Lepo, o hit que
conquistou o Brasil.
Foto: DR - Direitos Reservados

Magno Sant’Anna: Minha
carreira de compositor
começou há 10 anos. Eu fiz
algumas músicas e mostrei
para um amigo que já fazia
composições para grandes
artistas. Ele disse que as ideias
eram boas e, então, comecei a
mandar. Claro que o começo
foi muito difícil, mas aos
poucos consegui.
Revista ABRAMUS: Quais são
suas inspirações na hora de
compor uma música?

A música que
conquistou
o Brasil
Magno Sant´Anna (esq.) e
Filipe Escandurras (dir.), que
já tiveram músicas gravadas
por Ivete Sangalo, Claudia
Leitte e Gusttavo Lima,
contam um pouco sobre o
Lepo Lepo, canção que vem
agitando o Brasil.

Revista ABRAMUS: Como
começaram a compor?
Filipe Escandurras: Comecei
cedo, entre 13 e 15 anos de
idade. A família do meu pai é
formada por músicos e eu
queria também fazer uma
canção, mas pensava que
nunca conseguiria. Até que um
dia, consegui juntar palavras e
colocar em letras as coisas que
eu via e ouvia. Eu já tinha o
dom e não sabia.

FE: É uma ligação entre o céu e
a terra. A música acontece
naturalmente. Deus manda a
ideia, no carro, no banho, onde
eu estiver. Se puder, gravo no
celular e depois sento para
ajeitar, mas a música tem essa
coisa de deixar acontecer.
MS: Deus sopra no ouvido e a
gente pega a caneta e o violão.
Claro que, muitas vezes, os
artistas pedem músicas com
temas específicos e nós
fazemos mas geralmente, a
música vem de forma natural.
RA: Como surgiu a ideia de
compor Lepo Lepo?
FE: Estávamos em um grupo de
amigos e tivemos a ideia de
compor uma música que
falasse das dificuldades
encontradas pelo brasileiro,
mas de uma maneira alegre. No
momento, as músicas falavam
da ostentação, o que é legal,
mas nós gostaríamos de ir na
contramão do que estava

sendo falado e mostrar um
pouco a realidade do nosso
povo.
RA: O que é o Lepo Lepo?
FE: São inúmeras coisas, todas
elas boas. Lepo Lepo é amor,
carinho, amizade, cumplicidade,
felicidade, brincadeira, paixão. É
Bahia, é Salvador. Enfim, lepo
lepo é tudo de bom.
MS: Lepo Lepo é felicidade. É o
que a música diz: eu não tenho
carro, não tenho teto e se ficar
comigo é porque gosta. Então,
Lepo Lepo é a mulher gostar do
homem sem olhar para o que
ele tem, mas porque gosta dele,
porque ama o cara.
RA: Esperavam tamanho
sucesso? Como se sentiram
com o “boom” da música?
FE: Sabia que a música era boa e
que as pessoas iriam se identificar, mas a gente nunca tem a
ideia da dimensão que uma
música pode atingir. E “Lepo
Lepo” ultrapassou as fronteiras
do Brasil e está tocando em
várias partes do exterior.
MS: A gente torce e pede a Deus
que a música seja tocada, que o
público goste e que as rádios
veiculem, mas não esperava que
o “Lepo Lepo” alcançasse
tamanhas proporções. Ela abriu
muitas portas e fez com que
nosso nome ficasse conhecido
pela composição.
RA: Como funciona a parceria
Magno/Filipe?

FE: Nos conhecíamos há um
tempo e há dois anos somos
parceiros musicais. Hoje, um
olha para o outro e diz:
vamos compor.
MS: A parceria existe há dois
anos e tem dado certo. Temos
músicas gravadas por Ivete
Sangalo (Tempo de Alegria),
Gustavo Lima e Pablo (Fui Fiel),
Claudia Leitte (Moda Nova),
entre outros artistas.
RA: Quais os planos para o
futuro?
FE: : Música, música e música.
Não importa de que forma,
estou sempre em comunhão
com a música e não importa o
que vai acontecer, é o que vou
continuar fazendo.
MS: Os planos são continuar
compondo, trabalhando,
sempre com o pé no chão e
com muita humildade, sem
passar por cima de ninguém.
Quero continuar fazendo o
meu melhor.
RA: Como tem sido a parceria
com a ABRAMUS?
FE: Me filiei à ABRAMUS por
indicação de amigos e coisas
boas estão começando a
acontecer. A ABRAMUS tem
nome no mercado e é muito
competente. Estou há apenas
2 meses na Associação, mas
de antemão está tudo
correndo bem.
MS: Temos muita música
tocando e estamos confiantes
na ABRAMUS nesse momento.
Revista ABRAMUS
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direito autoral
por Tiago Jabur

Plág
Obra Mu
O plágio de obras musicais
apresenta-se como um tema
de elevada complexidade e
certamente recorrente nos
tribunais brasileiros.

A dificuldade deste assunto se deve ao
fato de não haver, na legislação autoral,
definição expressa do que seria o plágio.
Como decorrência desta lacuna legal,
resta aos juristas e operadores do direito
(advogados, juízes, promotores públicos,
defensores etc.) buscar outras fontes
jurídicas para se chegar ao conceito de
plágio com a sua consequente aplicação
aos casos concretos.
O artigo 5º da Constituição Federal
Brasileira estatui que aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização
ou reprodução de suas obras. A Lei dos
Direitos Autorais (Lei 9.610/98), em igual
tom, estabelece que são obras autorais
legalmente protegidas as criações de
espírito expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível ou
intangível, tais como as composições
musicais (tenham ou não letra).
Igualmente, prescreve que compete
exclusivamente ao autor o direito
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moral de assegurar integridade à obra,
bem como o direito de modificá-la
(integral ou parcialmente), antes ou
depois de utilizada.
Portanto, temos como certo e irrefragável
que tanto os autores quanto suas obras
musicais encontram-se constitucional e
legalmente amparados.
Partindo-se desta premissa, passemos ao
questionamento seguinte: se protegidos
são, quais seriam os limites caracterizadores das violações aos direitos dos autores
(criadores das obras musicais)? Vejamos:
(i) Delimitação da violação. Pelo art. 28 da
Lei de Direitos Autorais, somente o autor
pode utilizar, fruir e dispor de obra literária.
Atos de terceiros que, porventura, lesem,
de alguma forma, os direitos autorais,
poderão atingir tanto o “direito patrimonial” quanto o “direito moral” do autor.
(ii) Violação ao Direito Moral do autor.
Ocorre a violação ao direito moral do autor

Foto: Marcus Kuhl

Conforme inicialmente exposto, muito

o
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:
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ária.
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utor

embora não tenha a legislação
reconhecido expressamente a figura
do “plágio”, os tribunais brasileiros
acolheram esta figura. Com efeito,
temos que a imitação (total ou parcial)
de obra musical do autor por terceiros
foi definida pelos nossos tribunais sob
a denominação de “plágio”.

Então, o que seria o plágio?

lágio de
Musical

el

pode ser total ou parcial; (b) uso não
autorizado de obras musicais que não
aqueles de reprodução (contrafação); e
(c) atos que possam modificar ou
interferir os direitos e faculdades
exclusivos dos autores.

da obra musical quando da ocorrência
das circunstâncias seguintes: ausência de
identificação (crédito) ou à falsa
indicação de autoria da obra; interferência no desejo do autor de modificar sua
obra musical antes ou depois de
utilizada; ocorrência de mutilações feitas
por terceiros à obra original, acarretando
adições, subtrações ou quaisquer outras
alterações não consentidas pelo autor. A
violação deste direito (moral) enseja a
reparação de danos por aquele agente
infrator. (iii) Violação ao Direito Patrimonial de Autor. As violações a direitos
patrimoniais de autor são basicamente
de três ordens: (a) contrafação, no caso
de reprodução de exemplares em base
tangível ou intangível. A Lei de Direitos
Autorais define contrafação como
“reprodução não autorizada”. Contrafator
é qualquer um que reproduza
exemplares de obra protegida sem o
consentimento de seu autor ou titular.
Impõe-se esclarecer que a contrafação

Tem-se formado o entendimento no
meio autoral e nos tribunais brasileiros
que o plágio seria o apossamento (não
autorizado) por terceiros de todos ou
mesmo de apenas alguns elementos
originais combinados pertencentes à
obra musical inédita. Note, contudo,
que este apossamento de elementos
contidos em outras obras deve se
limitar a “elementos originais”, ou seja,
a elementos explícitos criados com
ineditismo pelos autores das obras
originais. Não basta que seja de elementos comuns: temática comum,
fatos históricos, situações cotidianas,
métodos comuns, procedimentos
comuns, palavras comuns isoladamente consideradas etc. A ideia
original é exteriorizada com base na
harmonização particularizada dos
elementos, de forma que torne a obra
musical original. Com efeito, seria a
combinação das palavras de certa
música em uma ordem original; com
uma rima inédita; com uma melodia
particular; com uma batida individualizada; em um tom distinto; com uma
métrica diferenciada e jamais concebida; enfim a combinação diferenciada dos elementos (palavras, métrica,
batida, melodia etc.) de uma obra
musical é o que imprimirá o ineditismo desta obra.
Verificada a sua caracterização, temos
que o plágio em obra musical se restringe a três hipóteses. (a) adulteração da obra original. Ocorre quando
aquele que comete o “plágio” utiliza-se
de obra alheia, adulterando seu
conteúdo parcial ou total. Acontece
quando o sujeito modifica a obra do
autor, antes ou depois de utilizada. No
caso de adulteração da obra, há acima
de tudo, violação ao direito moral de
autor. Pelo art. 24, inciso IV da LDA,
apenas o autor pode modificar a sua
obra, antes ou depois de utilizá-la. Se
alguém o fizer, sem a sua autorização,
estará violando seu direito moral (está

atingindo sua reputação, sua honra).
(b) apresentar obra alheia (total ou
parcial) como se fosse sua. Ocorre
quando o “plagiador” apresenta obra
(integral ou parcial) do autor como se
fosse sua. Neste caso, o “plagiador”
copia, literalmente e sem modificá-la,
a obra (parcial ou total) do autor e
confere o crédito autoral para si
mesmo (e não para o autor da obra
original). (c) apresentar obra alheia
(total ou parcial) como se fosse sua
de forma “maquiada” ou “disfarçada”. É o que se denomina no meio
autoral de dissimulação de furto
intelectual. Em outras palavras seria
um estelionato intelectual. Indubitavelmente, é o pior e mais complexo
de todos os plágios. Neste caso, o
plagiador maquia, disfarça, acoberta,
traveste a obra musical original (ainda
que parcial) roubada como se sua
fosse. Seria a reprodução parcial e
levemente disfarçada dos elementos
de criação original de obra alheia,
seguida do furto da paternidade.
Configuradas as hipóteses de “plágio”,
entendido este como a imitação
parcial ou integral de obra musical
original alheia, resta aos juízes,
casuisticamente, constatar se há ou
não tal imitação (explícita ou
disfarçadamente). Tal constatação
apenas poderá ser evidenciada
mediante a produção de prova
técnica pericial, conduzida por
peritos especialistas no assunto e que
irão analisar cada caso separadamente para se apurar, ao final, e com
base em dados técnicos, se realmente
houve a imitação parcial ou integral
de obras musicais originais alheias.
Com base nestes laudos, os juízes
poderão indicar ou não a existência
do plágio, condenando, como
consequência, o plagiador (imitador
ou adulterador de obras alheias) ao
pagamento das indenizações cabíveis
em favor do autor da obra original.
Revista ABRAMUS
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capa

“Já não fujo do futuro
Aprendi demais com a vida
Vejo luz onde era escuro
Encontrei minha saída”
Outro Dia, Outra História

Foto: André Schiliró

Caraca,
Muleke!

Ídolo do público jovem, Thiaguinho
fala sobre carreira, seu novo álbum
e os desafios do músico brasileiro.

Por Iara Martins

“

Foto: André Schiliró

Ele é jovem, talentoso e esbanja
simpatia e carisma. Aos 31 anos de idade,
Thiaguinho foi considerado uma das 100
personalidades mais influentes no ano de
2013 pelas revistas Forbes e Época, além de
ser indicado ao Grammy Latino, na categoria
melhor álbum de samba/pagode.

O R&B influencia bastante meu
trabalho. É um som que me agrada e
que naturalmente acabo misturando
com a minha verdade, que é o pagode.”
O cantor foi descoberto em um programa de
talentos na televisão e rapidamente conquistou seu espaço no cenário
musical. Depois de 9 anos à frente
do grupo Exaltasamba, partiu para a
carreira solo e avançou para o sucesso.
Hoje, Thiaguinho está divulgando
pelo Brasil seu novo álbum, intitulado
“Outro Dia, Outra História”, que traz dez
canções inéditas, sendo três de sua
autoria, além da participação especial
de Lulu Santos na faixa-título do álbum.
Em entrevista à Revista ABRAMUS, o cantor,
compositor e instrumentista fala sobre
seu novo disco e carreira. Confira.

Revista ABRAMUS
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Revista ABRAMUS: Nos primeiros dias da prévenda, seu novo álbum já era um dos mais
vendidos do iTunes. Quais são suas expectativas com o disco e o que ele traz de novo?
Thiaguinho: Sou suspeito para falar, mas o
disco está incrível! Bem moderno musicalmente, com algumas novidades ousadas
como: solos de guitarra, violões de aço,
metais e cajon, instrumentos que ainda
não tinha utilizado em discos. Além disso,
conta com as participações especiais de
Lulu Santos, cantando e tocando guitarra,
e Rodriguinho, cantando e produzindo
o disco. O álbum traz algumas regravações
de músicas que ouvia quando criança.
Revista ABRAMUS: Como surgiu a ideia de
convidar o Lulu Santos para uma parceria
e, em sua opinião, qual o foi resultado?
Thiaguinho: Sempre acompanhei o trabalho
dele e depois que o conheci pessoalmente
fiquei ainda mais fã. O Lulu sempre me
tratou com muito carinho e respeito e
isso me encantou. Então, decidi chamá-lo
para cantar "Outro dia, outra história", música
que dá título ao álbum e que passa uma
supermensagem de autoestima. Vai ajudar
muita gente!

TH: O R&B influencia bastante meu trabalho.
É um som que me agrada e que naturalmente
acabo misturando com a minha verdade, que é
o pagode. A mistura fica bem bacana e acabou
virando uma marca do meu som. Estou sentindo
uma forte influência dos anos 80 no R&B contemporâneo. Ouço de tudo: R&B, samba, sertanejo, rock,
pop e até música gospel.
RA: No último ano, você passou por momentos
difíceis por conta da tuberculose pleural. Como
foi esse período e que importância ele teve em
sua vida?
TH: É ruim demais ficar impossibilitado de fazer o
que ama por conta de sua saúde. A gente passa a
dar mais valor para tudo. A doença me impediu
de trabalhar apenas o tempo em que fiquei
internado para me recuperar do procedimento.
Graças a Deus, já estou 100% curado.

“

Sinto-me honrado por
conseguir fazer parte da
vida das pessoas com
minhas músicas.”
RA: Você é jovem, talentoso, tem muito carisma
com o público e seu trabalho tem sido reconhecido em premiações e publicações brasileiras e
estrangeiras. Quais são as fontes de inspiração
para que suas composições e gravações alcancem
tamanho sucesso?

RA: Você e Rodriguinho já têm trabalhado
juntos e o saldo tem sido muito positivo.
A que se deve o sucesso dessa parceria?

TH: O cotidiano e a alegria do povo brasileiro.
Mesmo com tantos problemas, o sorriso não sai do
rosto desse povo guerreiro. E isso me inspira.

TH: O Rodrigo é o meu principal parceiro na
música. Temos muita amizade e isso torna tudo
mais fácil. Sempre nos falamos por telefone e
estamos juntos pensando no que é legal para o
álbum. Ouço o que ele tem para dizer e sempre
aprendi muito com ele. Ele escuta o que eu
escuto e sabe muito bem o que me agrada.

RA: Você já apresentou o “Sai do Chão” (Globo) e
agora está no “Música Boa Ao Vivo” (Multishow).
Como se sente à frente da apresentação de um
programa de TV? Como essa experiência contribui para sua carreira?

RA: Há algum artista com quem deseja gravar
um dia?
TH: Sonho em fazer parcerias com muita gente.
Mano Brown, Jorge Vercillo, Seu Jorge e muitos
outros artistas.
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RA: Quais são suas referências musicais? O que
você gosta de ouvir nos momentos de lazer?
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TH: Tudo que é voltado para arte e, principalmente,
música, eu estou dentro. Já tinha apresentado o "Sai
do Chão", na Globo, e quando surgiu o convite para
apresentar o "Música Boa Ao Vivo", do Multishow,
não pensei duas vezes. Gosto de me comunicar
com o povo e a TV me proporciona essa troca.
Sinto que será um grande sucesso. A galera gosta
muito de ver e ouvir música na TV.

Foto: André Schiliró

Ousadia, alegria e

A: Você pretende seguir carreira internacional? Quais são seus planos para o futuro?
TH: Não me privo de nada artisticamente, mas
atualmente meu foco é o lançamento e a
divulgação do meu novo trabalho, o CD
“Outro Dia, Outra História”.
RA: Como você vê a importância dos direitos
autorais para o artista?
TH: É o reconhecimento de um dom maravilhoso que Deus nos deu. Sinto-me honrado por
conseguir fazer parte da vida das pessoas com
minhas músicas. O nome já diz tudo: direito
autoral. Mas acho que a nossa profissão, em
todos os sentidos, é vista muitas vezes de uma
maneira não tão respeitosa. O compositor, por
exemplo, não pode exercer somente essa
profissão. Dificilmente, um profissional com
esse perfil consegue viver só de composição,
pois não recebe o dinheiro que seria necessário
ou justo. Infelizmente, muita coisa ainda
precisa melhorar.
RA: Em tempos de internet, ter o direito sobre
as músicas não é garantia de retorno financeiro. Então, como driblar esse momento e
conseguir capitalizar suas músicas?
TH: A internet tem dois lados. Primeiro a
ilegalidade. Antigamente, não se pagavam os
direitos de uma música e isso acabava prejudicando os compositores. Mas, acho que hoje em
dia a questão da legalização das músicas na
internet avançou muito e nós, profissionais, já
estamos recebendo por isso. O outro lado é o da
ferramenta, que ajuda bastante a divulgar a
música de um determinado artista, mostrar seu
trabalho, principalmente àquele que não tem
dinheiro para gravar e para entrar nesse
mercado tão competitivo financeiramente, que
é a área da música. Atualmente, existem muitas
pessoas que têm a chance de poder viver de
música por causa da internet.

Foto: André Schiliró

RA: Qual tem sido a importância da ABRAMUS
para você e por que escolheu a Associação
para cuidar de seus direitos autorais?
TH: Quando eu entrei na ABRAMUS, a Associação ajudou a recuperar muita coisa retida. A
ABRAMUS tem essa preocupação de ir atrás, de
procurar o direito do compositor. Isso foi algo
que me deixou bem satisfeito, tanto é que já são
quase 10 anos de parceria.

discografia

Dorival

Caymmi
“Esse é o ano do centenário de um dos grandes
nomes da MPB e precursor da Bossa Nova.
O cantor e compositor baiano deixou em suas obras
a marca de seu samba e do seu estilo praieiro.”
Foto: Acervo de Família (DR - Direitos Reservados)

Década de 30

Os anos 30 marcam o início da
carreira de Caymmi, que cantava
suas canções praieiras na rádio
Clube da Bahia. Em 1938, mudou-se para o Rio de Janeiro e sua
música “O que que a baiana tem”
fez sucesso na voz de Carmen
Miranda. No final da década,
compôs sucessos inspirados no
mar, como “Rainha do Mar”,
“Promessa de Pescador” e “O Mar”.
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Década de 40

Foi a partir desse período que
passou a se dedicar ao samba-canção. O período teve como
marco a música "Marina", gravada
em 1947 por Dick Farney. Ainda
nesse período, conheceu seu
grande amigo, Jorge Amado,
cujas obras serviram de inspiração para as canções: “É doce
morrer no mar”, “Modinha para
Gabriela” e “Retirantes”

Década de 50

Caymmi foi um dos primeiros
cantores a lançar discos no
formato LP (long play), na década
de 50. Nesse período, compôs
sucessos que se eternizaram na
Música Popular Brasileira, como
“João Valentão”, “Quem vem pra
beira do mar” e “Maracangalha”.

Déc

Foi n
Turis
divul
Ama
veis p
turist
Caym
“Rosa
tenh

Foi nessa época que a Empresa de
Turismo da Bahia (BAHIATURSA)
divulgou que Caymmi e Jorge
Amado eram os grandes responsáveis pela visita da maioria de
turistas a Salvador. Nos anos 60,
Caymmi gravou canções como
“Rosa morena”, “Acalanto” e “Eu não
tenho onde morar”.
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Década de 60

Década de 70

Foi condecorado pelo governo
baiano. Nesse período, apresentou
as músicas "Oração para mãe
menininha" e "Modinha para
Gabriela", da trilha sonora da
novela Gabriela.

1. Canções Praieras (Odeon, 1954) / 2. Sambas de Caymmi (Odeon, 1955) / 3. Eu Vou Pra Maracangalha (Odeon, 1957) / 4. Caymmi e o Mar (Odeon, 1957) / 5. Ary Caymmi e Dorival Barroso, Dorival Caymmi e Ary
Barroso (Odeon, 1958) / 6. Caymmi e Seu Violão (EMI Odeon, 1959) / 7. Eu Não Tenho Onde Morar (EMI Odeon, 1961) /8. Caymmi Visita Tom e Leva Seus Filhos Nana, Dori e Danilo (Elenco, 1964) /9. Caymmi
(Kai-ee-me) And The Girls From Bahia (Warner Brothers, 1965) / 10. Caymmi (EMI Odeon, 1967) / 11. Vinicius e Caymmi no Zum-Zum (Elenco, 1967) / 12. Dorival Caymmi (Odeon, 1969) / 13. Encontro Com Dorival
Caymmi (RCA, 1969) / 14. Caymmi (Odeon, 1972) / 15. Caymmi também é de Rancho (Odeon, 1973) / 16. O Mar (The Sea) Songs by Dorival Caymmi (Hed-Arzi, 1974) / 17. Caymmi - Setenta Anos (Funarte, 1984) / 18.
Caymmi in Bahia (Polygram, 1984) / 19. Caymmi - Inédito (Fundação Emilio Odebrecht, 1984) / 20. Caymmi - Som, Imagem, Magia (1985) / 21. Caymmi Grandes Amigos, Dorival, Nana, Dori e Danilo Caymmi (EMI
Odeon, 1986) / 22. Dori, Nana, Danilo, Dorival Caymmi (EMI Odeon, 1987) / 23. Família Caymmi em Montreux (Philips, 1991) / 24. Caymmi em Família (Som Livre, 1994).

1

Década de 80

Caymmi passou a fazer poucos
shows ao lado dos filhos, mas
alguns títulos foram lançados
nesse período: “Caymmi Setenta Anos”, “Caymmi –
Inédito” e “Caymmi's Grandes
Amigos, Dorival, Nana, Dori e
Danilo Caymmi”.

Revista ABRAMUS
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por dentro
Diversidade cultural
da Bahia
Quando se fala em Bahia, logo pensamos
em axé, samba e carnaval. Mas nesse
estado cabe muita democracia e diversidade, com seu povo que mistura ritmos e
gêneros, estéticas, cores e artes para todas
as idades e gostos. E o rock não fica de fora
dessa lista. Na verdade, a história do rock
na Bahia vem de outros carnavais. De lá,
vieram grande nomes do estilo musical
como Raul Seixas, Camisa de Vênus, Novos
Baianos e, uma das mais recentes, Pitty. E
novas bandas surgem a cada dia, auxiliadas sobretudo pela exposição na internet,
mostrando que a Bahia também produz
rock de qualidade. Além disso, os roqueiros baianos contam com apoio de
programas de fomento à cultura e festivais

regionais para mostrarem seus talentos.
Entre os projetos está o Carnaval da
Cultura (realizado pela Secretaria da
Cultura do Estado da Bahia, por meio do
Centro de Culturas Populares e Identitárias
- CCPI), que levou à festa baiana a 20ª
edição do Palco do Rock, o maior festival
de rock independente da Bahia e o
primeiro incluído nos carnavais do Brasil.
Para se ter uma ideia, em 2014, a edição
contou com mais de 30 bandas locais e de
outros estados e reuniu cerca de 25 mil
pessoas nos quatro dias de apresentações.
Entre os nomes da cena atual do rock
baiano estão Márcio Mello, Dr. Cascadura,
Vendo 147, Scambo e Vivendo o Ócio.

AUTVIS no 2º Salão de Outono
da América Latina
A AUTVIS – Associação Brasileira dos
Direitos de Autores Visuais apoia o 2º
Salão de Outono da América Latina,
realizado de 8 de maio a 1º de junho, na
Fundação Memorial da América Latina,
em São Paulo.

em parceria com a Fundação Memorial
e tem como objetivo a promoção do
intercâmbio entre artistas de diversas
nacionalidades, proporcionando a troca
de boas práticas interdisciplinares,
artísticas e acadêmicas, além de permitir
a descoberta de novos talentos, sem
No evento, Fabiana Garreta, gerente de restrições quanto à nacionalidade,
operações da AUTVIS, participou de um tendências ou mesmo correntes
bate-papo em que explanou sobre
artísticas. “A AUTVIS apoia o salão e sua
licenciamento de obras, a importância
participação no evento é importante
dos créditos e o Direito de Sequência.
para mostrar aos artistas os direitos que
têm sobre as reproduções de suas
O Salão é uma iniciativa da Associação obras”, comenta Fabiana.
Cultural Salon d’Automne França-Brasil
© Miriã Cavalcanti - Metamorfoses do ser com anexo do Roller de Albrecht Dürer- Exemplar 3
Gravura digital com fotomontagem impresso em tecido
100 x 150 cm
2013

Portal ABRAMUS
A ABRAMUS está com um novo portal de relacionamento. Além do novo design, compatível com
celulares e tablets, o Portal ABRAMUS passa a
oferecer um novo mecanismo de pesquisa, que
permitirá ao titular encontrar as informações com
mais facilidade e rapidez. “Com as funcionalidades do novo portal, o associado terá mais
autonomia para obter informações, sem precisar
entrar em contato com a Associação por telefone
ou e-mail. E muitas outras funcionalidades
estarão disponíveis no decorrer de 2014, como o
cadastro de obras e fonogramas”, explica Alexandre Sant´Anna, gerente de TI da ABRAMUS.

A favor da
América Latina

No novo portal de relacionamento será possível
consultar créditos protegidos, titulares, obras e
fonogramas, além de acessar comprovantes de
rendimentos simplificados e a conta corrente do
associado na ABRAMUS, e acompanhar os
rendimentos das obras e fonogramas.

Sucesso
internacional

EDUARDO
KOBRA

Ele é criador de murais com cenas
históricas e dono de uma arte
urbana rica em detalhes e beleza.

Eduardo Kobra, paulistano
autodidata, sempre inovou em
sua arte e foi o responsável
pela primeira pintura em 3D
sobre pavimento do Brasil,
feita na Praça Patriarca, no
centro de São Paulo.
Os traços de Kobra conquistaram fama internacional e estão
espalhados por diversas partes
do mundo. O artista conta que
tem feito muitos trabalhos no
exterior e muita coisa ainda há

A ABRAMUS marcou presença
no encontro da ALCAM (Aliança
Latinoamericana de Autores e
Compositores), que reuniu
grupos de artistas para discutir
as principais questões da
categoria no Brasil. Realizado
nos dias 5 e 6 de maio, em São
Paulo, o evento contou com a
participação de Juca Novaes,
diretor financeiro da ABRAMUS
e vice-presidente da ALCAM.
O encontro teve saldo positivo
tanto para participantes, que

de vir. “Este ano, fui convidado
para pintar em nove países.
Cheguei há pouco de Roma,
onde fiz uma exposição no
centro e pintei um grande
mural na fachada do museu
MAAM. Nos próximos dias, devo
ir ao México e Estados Unidos”.
Sobre o futuro, Kobra diz
que espera fazer murais
maiores e mais elaborados
artisticamente, utilizando
diferentes suportes e materiais.

puderam fazer um intercâmbio
com outros autores e compositores da América Latina,
quanto para a ALCAM, que
pôde conhecer os pontos que
precisam ser trabalhados para
esses artistas.
A ALCAM é uma nova plataforma de comunicação e
debate, em desenvolvimento,
cujo objetivo é atuar como
interlocutora de artistas latinoamericanos em fóruns públicos
e privados de suas regiões.

O novo associado da AUTVIS
explica que a escolha da
Associação para gerir seus
direitos teve motivos: “Sem
dúvida, a AUTVIS é uma das
mais capacitadas no Brasil
neste segmento. E o mais
interessante é que possui
parceiros em vários países.
Cuidar dos direitos autorais é
um assunto que exige
experiência e, para os artistas,
é fundamental ter este
cuidado”, finaliza.
©KOBRA, Eduardo/AUTVIS,2014
Foto: Arquivo pessoal

O crédito
nas fotos

Informar o nome do autor da
fotografia é uma obrigatoriedade
prevista pela Lei dos Direitos Autorais

As imagens são de suma importância para os
conteúdos editoriais e publicitários, pois ajudam
a narrar fatos, comunicar ideias, expressar
sentimentos, vender produtos, complementar
notícias, entre tantas outras aplicações que uma
imagem ou fotografia pode ter.
Contudo, é cada vez mais recorrente o uso de
imagens fotográficas sem a devida informação
do nome de seu autor. Um dos grandes
facilitadores para essa prática é sem dúvidas a
internet, mas também não é incomum vermos
fotografias estampadas em jornais e revistas
sem os devidos créditos.
Vale lembrar que o fotógrafo e sua obra estão
amparados pela Lei dos Direitos Autorais (Lei
9.610, de 1998). O artigo 7º deixa bem claro que
a fotografia é uma obra intelectual legalmente
resguardada: “São obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por qualquer
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, conhecido ou que se invente no
futuro, tais como: VII – As obras fotográficas e
as produzidas por qualquer processo análogo
ao da fotografia”.

Fotos: Gustavo Vianna

ABRAMUS em Goiás e
Mato Grosso do Sul
Compositores, músicos, artistas,
muitos profissionais ainda têm
dúvidas quanto ao sistema de
arrecadação e distribuição de seus
direitos. Pensando nisso, a ABRAMUS realizou reuniões em Campo
Grande (MS) e Goiânia (GO) para
esclarecer as questões dos
participantes, sobretudo a respeito
de arrecadação e distribuição de
shows, eventos e rádio.
Os eventos foram abertos e
contaram com a presença de
representantes da ABRAMUS,

Independente do trabalho do fotógrafo –
publicidade, jornalismo, social etc. –, dar crédito
às imagens é uma obrigatoriedade proposta
pela Lei, que traz um capítulo específico para
regular a utilização da obra fotográfica:
“Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito
a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas
as restrições à exposição, reprodução e venda
de retratos, e sem prejuízo dos direitos de
autor sobre a obra fotografada, se de artes
plásticas protegidas.
§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros,
indicará de forma legível o nome do seu autor.
§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica
que não esteja em absoluta consonância com o
original, salvo prévia autorização do autor.”
Por isso, é importante que os veículos de
comunicação fiquem atentos aos termos da Lei
e respeitem os direitos dos criadores.
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SOCINPRO (Sociedade Brasileira
de Administração e Proteção dos
Direitos Intelectuais) e ECAD
(Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).
Estiveram presentes 72 pessoas
em Campo Grande e 32 em
Goiânia, em sua maioria autores
de música sertaneja. O público
participou ativamente das
reuniões e elogiou as explanações sobre o sistema de
arrecadação e distribuição de
seus direitos.

DO DIREITO AUTORAL

O DNA do Direito Autoral
Em abril, a ABRAMUS lançou a
campanha DNA do Direito
Autoral, com o objetivo de
esclarecer como funciona a
Gestão Coletiva de Direitos
Autorais tanto para os titulares
que estão ingressando nesse
universo quanto para os que
estão nele há muitos anos, mas
que possuem dúvidas.
O projeto vem ao encontro do
lema da ABRAMUS, que traz
transparência e acesso à informação como pontos centrais, e trará

duas publicações semanais nas
redes sociais, também no site e
no canal da ABRAMUS no
YouTube. "A campanha do DNA
do Direito Autoral tem como
objetivo trazer ainda mais
transparência para nossos
associados, esclarecer dúvidas
frequentes e mostrar todo o
universo da entidade. Dessa
forma, conseguiremos deixar os
nossos titulares mais próximos da
ABRAMUS”, comenta Danilo
Ando, do departamento de
Comunicação da ABRAMUS.

mercado
“A Lei prevê mudanças também
para a arrecadação de direitos
autorais, para microempreendedores individuais, micro e
pequenas empresas”

Novo Simples
é aprovado por
unanimidade
no Senado

Projeto de Lei Complementar contempla artigo sobre arrecadação
de Direitos Autorais.

Os deputados federais aprovaram,
por unanimidade (417 votos), o
Projeto de Lei Complementar nº
221/12, que atualiza a Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa (Lei
Complementar nº 123/06), mais
conhecida como Supersimples, em 7
de maio de 2014.
O texto aprovado é do deputado
Cláudio Puty (PT-PA) e prevê mudanças na forma de arrecadação de
direitos autorais, assegurando a
microempreendedores individuais,
micro e pequenas empresas
tratamentos diferenciados na
cobrança de direitos autorais para a
veiculação de música para
sonorização do ambiente, conforme
artigo 4, inciso 5:
“O Escritório Central de Arrecadação
(ECAD), ou instituição congênere,
deverá observar o tratamento
diferenciado e favorecido previsto no
art. 179 da Constituição relativamente
às microempresas e empresa de
pequeno porte que exerçam atividade em que a obtenção de receitas de
atividades relacionadas à música não
seja a atividade econômica principal”.
Marcio do Val, gerente de Relações
Institucionais do ECAD, conta que a
proposta inicial do texto previa
isenção de pagamento ao ECAD para
os microempreendedores individuais,
micro e pequenas empresas, sempre

que a música não fosse utilizada
como finalidade principal do
negócio. “No último substitutivo
apresentado, conseguimos
alteração no texto, prevendo
condições diferenciadas para
microempreendedores individuais,
micro e pequenas empresas.
Agora entendemos que foi
amenizado o impacto para a classe
autoral”, comenta.
Os reflexos na arrecadação
e distribuição
A cada ano, o ECAD tem apresentado aumento na arrecadação e,
consequentemente, na distribuição
dos direitos autorais provenientes
da execução pública de música,
nos variados segmentos de
atividades e por diferentes tipos
de usuários.
Em 2013, foram arrecadados R$
1.190.083.620, o que representou
um crescimento de 90,50% em
relação ao ano anterior. Parte
considerável desse recolhimento
refere-se à utilização de músicas
em sonorização de pequenos
estabelecimentos, tais quais
restaurantes, lojas comerciais,
academias, pousadas, entre outros
que, independentemente do porte,
representam relevante parcela da
economia brasileira e têm na
música uma importante ferramenta para agregar valor ao negócio.

O gerente executivo de Distribuição do ECAD, Mario Sergio
Campos, conta que a proposta de
alteração da lei como vinha sendo
apresentada, com isenção de
pagamento, era totalmente lesiva
aos proventos de milhares de
titulares beneficiados por tais
recolhimentos. “Da forma tratada
agora, quando determina que as
mesmas tenham um tratamento
diferenciado, apesar de minimizado, ainda trará impacto negativo na
arrecadação dos direitos autorais
em diferentes segmentos de
usuários. Para que se tenha ideia,
no ano de 2013, 94,4 milhões
foram arrecadados junto a micro e
pequenas empresas”.
Para que o projeto se torne
efetivamente lei, é preciso passar
pela avaliação do Senado e, se
aprovado, segue para a Presidente
Dilma Rousseff aferir se sanciona a
nova lei.
Art. 179 CF: A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las
pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação
ou redução destas por meio de lei.
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ponto de vista
Mikael Mutti é produtor musical e
participou da trilha sonora do
filme “Rio 1”.
Fotos: Alex Dantas

Viva a música!
A minha história musical se
confunde com minha história de
vida. Desde criança, sou apaixonado
por ouvir e fazer música. Lembrome de assistir TV e viajar nas cenas
impressas na tela com aqueles sons
que entravam em minha cabeça.
Claro que me tornei músico e aos 12
anos já era tecladista requisitado
por alguns grupos que tocavam em
bares da cidade. Como meu pai
trabalhava com computadores,
comecei a me interessar por música
digital, sequencers, samplers e
programações, o que me fez entrar
no mundo da produção digital
muito precocemente.
Aos 19 anos, surgiu a oportunidade
de ser programador Midi dos
Estúdios WR, o maior estúdio de
gravações da cidade na época, onde
fui responsável por arranjos de
grupos musicais, trilhas, spots e
jingles da casa. Assim nasceu o
trilheiro. Foi amor à primeira vista. O
desafio de trilhar imagens sem sons
era árduo, mas delicioso. Tudo isso
serviu para meu crescimento como
profissional da música.
Foi por meio de Carlinhos Brown
que conheci Sérgio Mendes, que me
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convidou para fazer parte das
gravações da trilha sonora do
longa-metragem Rio 1, de Carlos
Saldanha. O garoto viciado em
filmes vespertinos agora gravaria a
trilha de uma importante produção
de Hollywood. Aceitei o desafio de
dar conta da abertura do filme e foi
muito emocionante fazer parte
daquele projeto. Sérgio Mendes já
tinha uma melodia pronta para a
abertura, que rabiscou ao lado do
talentoso John Powell, grande
trilheiro da indústria cinematográfica de Los Angeles.
Quando cheguei ao estúdio de John
Powell, começamos a rabiscar uma
letra em português e mais tarde
uma versão em inglês. Munidos de
poderosos samples de percussão
brasileira e de escola de samba,
fizemos a música da abertura, que
chegou a ser indicada ao Oscar
como melhor canção original do
ano de 2012, além de outras seis
músicas do filme.
Acho que conseguimos vencer o
desafio de fazer uma trilha com
sotaque 100% brasileiro, sem
estereótipos estrangeiros e com
grooves e linhas melódicas com a
nossa alma. O resultado foi muito
bom. Conseguimos transmitir com
sinceridade a brasilidade daquele

lindo desenho animado, feito pelo
grande Carlos Saldanha, gigante na
indústria do cinema mundial.
Para isso serve a música de um
filme: emocionar o telespectador
da mesma maneira como eu me
emocionava quando garoto. Tive a
certeza de que nossa missão foi
cumprida ao receber de uma
garota da Espanha um desenho da
ararinha Blue, com um bilhete
dizendo que ela não cansava de
assistir ao filme por causa das
músicas. Além disso, fiquei
emocionado quando recebi meu
primeiro extrato da ABRAMUS
depois do lançamento mundial do
filme e vi que minha música já
tinha percorrido 32 países.
Viva a indústria do cinema, com
suas imagens e sons maravilhosos
que continuam nos fazendo voar
alto, nos transformando em
crianças dentro daquela sala
escura. Viva os produtores dessas
músicas que embalam nossas
emoções e viva quem tem a
sensibilidade de consumir o áudio
dessas produções feitas com muito
trabalho e amor. Pode ter certeza
de que ao sorrir ou chorar com
uma música de um filme, o criador
da música já sorriu ou chorou antes
de você. Viva a música!
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Calendário de Distribuição
do ECAD

Carnaval Autoral/Conexo;
Músico Acompanhante de Carnaval
Conexo.

Músicos acompanhantes que sejam
participantes dos fonogramas executados e
contemplados na distribuição de qualquer
rubrica que paga direitos conexos (direitos
conexos aos músicos acompanhantes
coralistas, instrumentistas, arranjadores e
regentes).*

Mídias Digitais;
Músico Acompanhante de Mídias
Digitais.

Este novo segmento se caracteriza pela
distribuição dos valores arrecadados dos
usuários que utilizam música na internet,
através de simulcasting, webcasting e
demais execuções.

Radios + Direitos Gerais;
Tv´s Abertas + Direitos Gerais;
Música Ao Vivo, Casas de Festas, Casas
de Diversão;
Musico Acompanhante;
TV Globo: 2ª parcela acordo.

A distribuição trimestral é a de maior
relevância, onde são distribuídos os maiores
valores de Rádio, Direitos Gerais, Música ao
Vivo, Casas de Diversão, TV Aberta, Casas de
Festas e Sonorização Ambiental. Contempla
os titulares: Autor, Interprete, Produtor
Fonográfico e Editor.

TV por Assinatura NET, TVA e Sky;
Músico Acompanhante de TV por
Assinatura.

A periodicidade da distribuição de direitos
autorais de TV por Assinatura passará a ser
trimestral, a partir de agosto/2014. Para isso,
o Ecad adequou o calendário de distribuição
do segmento, possibilitando o repasse de
valores das execuções musicais captadas
entre julho e dezembro de 2013, neste mês
de maio.

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

facebook.com/abramus

twitter.com/abramus

www.abramus.org.br

* A distribuição de Músico Acompanhante referente aos fonogramas contemplados acompanha seu segmento de origem. Esse repasse é feito para as
rubricas que pagam direitos conexos (Rádio, Direitos Gerais, TV Aberta, TV por Assinatura, Casas de Festas, Casas de Diversão, Carnaval, Cinema, Festa Junina,
Sonorização Ambiental e Mídias Digitais).

A distribuição de shows e créditos é feita mensalmente.
Confira a distribuição dos demais segmentos
dos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO:

