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Capa

Emicida fala sobre
carreira e novo trabalho

Graças à competência e à
capacidade criadora do artista
brasileiro, a nossa música é cada
vez mais valorizada em todo o
mundo. Contudo, ainda é
preciso muito trabalho, aperfeiçoamento das políticas em vigor
e a criação de iniciativas
governamentais que estejam de
acordo com a força e capacidade de nossos criadores.
Nesta edição da revista, vamos
elencar algumas propostas
que poderão contribuir com a
concepção de políticas públicas
efetivas, que apoiem e
valorizem as criações dos
artistas e que proporcionem
aos nossos futuros profissionais
uma formação cultural capaz
de fortalecer a projeção da
cultura brasileira.

16
18
21
22

Discografia

As obras de Edu Lobo,
importante ícone da
música no Brasil

Por Dentro

ABRAMUS cria Conselho
de Associados

Mercado
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Ponto de Vista
Lya Luft relembra sua
trajetória profissional

Um dos exemplos do talento e
criatividade do brasileiro é o
entrevistado da nossa matéria
de capa, o rapper Emicida,
jovem que começou sua carreira
em competições de rimas na
periferia de São Paulo e
alcançou notoriedade não
somente com o público, mas
com a crítica especializada.
Outro destaque dessa edição é a
criação do Conselho de Associados ABRAMUS, uma iniciativa
que ratifica nosso compromisso
com a valorização dos artistas e
visa aproximar a diretoria e os
titulares associados, bem como
encontrar soluções que contribuam para o aperfeiçoamento de
nossas atividades.
Boa leitura!
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Na gravação seu último DVD,
“Mania do Brasil”, a Turma do
Pagode recebeu mais de 8 mil
pessoas no Espaço das Américas, em
São Paulo. O show foi um verdadeiro
sucesso e o público emocionou o
grupo ao cantar as 22 músicas
inéditas do álbum. “Nós disponibilizamos aos fãs as músicas antes do
show. Queríamos ter um termômetro
para saber se estávamos no caminho
certo. O pessoal gostou, comentou
nas redes sociais e na hora do show
foi incrível, pois não parecia que as
músicas eram inéditas. Ficamos
felizes em saber que acertamos”,
conta Thiagão, percussionista da TDP.

O grupo começou em uma roda de
samba, conquistou os frequentadores e encantou Netinho de Paula,
que apadrinhou os amigos
músicos e os ajudou a lançar o
primeiro CD com canções clássicas
do samba. “O início da carreira não
foi fácil. Temos uma origem
simples, mas trabalhamos muito e
conseguimos extrair o melhor de
todas as oportunidades que
surgiram. Então, quando olhamos
para trás, vemos que valeu a pena
tudo o que fizemos e o caminho
que trilhamos. É uma sensação
de dever cumprido e de muita
felicidade”, finaliza.

Depois de 6 anos, a banda Falamansa grava um disco com repertório
inédito e ritmos que variam entre
xote, baião, xaxado e rastapé. O
quarteto está junto há 16 anos e o
álbum “Amigo Velho” retrata bem, da
capa às músicas, esse tempo de
trabalho e amizade. “Acredito em
uma Falamansa muito mais madura
nesse novo álbum e com a musicalidade soando muito mais universal.
Tentamos ser mais minimalistas, fiéis
ao forró autêntico e o resultado
acabou deixando o trabalho mais
World Music”, conta Tato, vocalista da

banda. “Além disso, o disco mantém
os ideais da banda, que são alegria,
fé, amor e o propósito de fazer o
bem”, completa.

Foto: Thiago Rodrigues

Foto: Lucas Motta

Mania de Sucesso

Amigos velhos,
músicas novas

04

Revista ABRAMUS

Tato ressalta que a música própria
sempre foi a principal característica
da banda e um dos motivos da
notoriedade de seu trabalho, então
o novo álbum traz a sensação de que
o quarteto voltou a fazer o que todos
esperam da Falamansa. “Os fãs
sentiam falta e nós também. Agora,
um DVD deste novo show cairia
muito bem e espero que aconteça”.

Foto: Eduardo Rocha

Zezé
Di Camargo
& Luciano
Zezé Di Camargo e Luciano é uma
das duplas mais importantes no
segmento sertanejo do Brasil e nova
filiada da ABRAMUS. Com mais de
20 anos de carreira e muito sucesso,
a última novidade dos irmãos é o CD
“Teorias de Raul”, cuja música de
trabalho, “Flores em Vida”, já
estourou em todo o Brasil.
O 23º álbum de Zezé Di Camargo e
Luciano foi produzido por César
Augusto, que também foi o
compositor da música que intitula o
CD, e conta com a participação de
Gusttavo Lima e Roupa Nova.

Rock de Galpão
A cultura musical gaúcha é revisitada
pela banda Estado das Coisas em
seu mais recente trabalho: o DVD
“Rock de Galpão Volume II - Ao Vivo
nas Missões”, que conta com a direção
musical do maestro Hique Gomez
(Tangos & Tragédias).
Dividido em duas partes (documentário e show), o DVD conta com as
participações especiais do bailarino e
percussionista Diablo Jr. e do também
percussionista e compositor pernambucano Reppolho. O documentário
resgata a música regional de raiz do
Rio Grande do Sul em locações como
o Festival da Barranca, em São Borja,
que reúne compositores, pajadores,
cantores e apaixonados pelo folclore
gaúcho há 43 anos.
A Estado das Coisas também passou
pelas ruínas de São Miguel/RS, onde
se encontra um dos principais
vestígios das Missões Jesuíticas no
Brasil e que guarda a história do

apogeu dos Sete Povos das Missões e
do seu massacre, deixando marcado
no tempo a figura do herói indígena
Sepé Tiarajú.
Já o show foi registrado em Santo
Ângelo em frente à Catedral Angelopolitana, monumento histórico que
marca a cultura missioneira. O
repertório foi composto por clássicos
como “Milonga para as Missões”, de
Gilberto Monteiro e eternizada na
gaita a ponto de Renato Borghetti;
“Desgarrados”, de Sérgio Knapp e
Mário Barbará; “Entrando no
M´bororé”, de Elton Saldanha, entre
outros tantos sucessos da música
regional feita no Rio Grande do Sul.
A banda recebeu convidados como
Elton Saldanha, Neto Fagundes, Mário
Barbará e o diretor Hique Gomez,
grandes artistas do Rio Grande do Sul.
E para dar um toque final ao belíssimo
espetáculo, foram feitas projeções
mapeadas na catedral.

A dupla sertaneja Henrique e Juliano
veio da pequena cidade de Palmeirópolis, em Tocantins, e conquistou o Brasil
com o hit “Não tô valendo nada”. Hoje,
possui fãs por todo o país e faz até 24
shows por mês.
Os irmãos trabalham bastante com
composições próprias, que falam sobre
temas cotidianos e assuntos que já
vivenciaram. “Temos que pensar como
público também, brincar com situações
e tocar o que vai agradar ”, dizem.
Sobre o início da carreira, os cantores
contam que sempre tiveram o incentivo
de seus pais e que começaram em

pequenos lugares na região de Palmas
(TO), tocando para amigos e parentes.
“A música Não tô valendo nada
foi um divisor de águas em nossas
vidas, pois foi o que nos tornou
conhecidos no mercado musical.
A canção é boa, animada e trouxe
nossa energia ao sertanejo universitário”, comentam. E sobre a
fama, acrescentam: “É algo muito gratificante, assim como o sucesso
cresceu muito rápido, nosso amor se
multiplica a cada dia. Não conseguimos
descrever o sentimento, é surreal! Hoje
temos fãs de várias idades e muitas
vezes entramos em algum lugar e já
ouvimos nosso som tocar”.

Foto: Maurício Antonio / Rubens Cerqueira

Os irmãos que
conquistaram o Brasil
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Max
Viana
A voz do romantismo

Cristiano In The Cities
Cristiano Araújo está com um novo
DVD e acredita que o trabalho será
um divisor de águas em sua carreira.
Gravado no final de agosto em
Cuiabá, o álbum “Cristiano Araújo In
The Cities” promete ser mais um
sucesso do cantor. “In The Cities é a
realização de um sonho. O projeto é
muito especial não só por ter sido
uma superprodução com tecnologia
internacional, cenário interativo ou
qualquer coisa do tipo, mas seu
diferencial está no repertório e sinto
que acertamos em cheio na escolha
das músicas. Foram meses de
dedicação integral e muito trabalho,
e confesso que quando subi no palco
no dia da gravação e senti toda a
energia, me arrepiei da cabeça aos
pés. Fizemos tudo pensando em
nosso público e a melhor resposta foi
ver a alegria dos meus fãs”, comenta.

O cantor pop belga Ian Thomas dá
o tom de internacionalidade ao DVD
na faixa “Sabe me prender”, gravada
com trechos em inglês e português.
“A parceria ficou uma mistura muito
animada e tenho certeza de que
agradou a todos”.
E as novidades não param por aí.
Cristiano Araújo fará turnê pelos
Estados Unidos e Europa para
divulgar seu novo DVD. “Chique
demais, não é? A intenção de todo
artista é levar sua música para o
maior número possível de pessoas
e fazer shows no exterior significa
ainda mais, pois é uma oportunidade de levar um pouco do Brasil
para o meu povo (que mora no
exterior), fora que é sempre um
barato ver os gringos dançando e
curtindo minha música.”

Amor é o tema do CD “Um quadro
de nós dois”, o terceiro álbum do
carioca Max Viana, que conta com
a participação especial de Alcione.
Das onze faixas do disco, apenas
uma não é de sua autoria e o
romantismo parece fluir com
naturalidade em suas canções.
“Acho que compor depende mais
de transpiração do que de inspiração. A inspiração pode servir para
se fazer uma música mais bonita e
de forma mais rápida, mas, no final
de contas, tem que sentar e só
levantar quando a música estiver
pronta. E dá muito trabalho.”
Filho de Djavan, Max Viana conta
que o pai foi o seu primeiro
professor. “Gostava de vê-lo
tocando música de outros artistas
e perceber como ele re-harmonizava as canções. Era uma verdadeira
aula”, recorda.
O novo associado da ABRAMUS
conta que escolheu a Associação
porque queria tentar uma nova
forma de trabalhar, uma sociedade
da qual pudesse estar mais
próximo e que lhe oferecesse
maior suporte.

Múltipla Artista
Foto: DR - Direitos Reservados

Cantora, compositora, radialista,
jornalista, poetisa, pesquisadora
musical e dançarina de ritmos
folclóricos. Cylene Araújo é uma
artista com múltiplas vertentes e
afirma conseguir conciliar tantas
atividades por conta de seu amor à
arte. “Penso que nos dias atuais e
nesse mundo globalizado, o artista
tem que estudar e fazer um pouco
de tudo. Eu amo e respiro arte por
toda a parte, então fica fácil
administrar tudo.”
Com foco na cultura popular,
Cylene Araújo conta que ainda
há muito trabalho para fazer
na divulgação da diversidade
brasileira. “Canto e compo-

06

Revista ABRAMUS

nho forrós, xotes, baiões, frevos e
maracatus procurando manter a
tradição e a autenticidade do meu
trabalho. Acho que nesse novo
milênio a arte não tem barreiras.
Então, eu canto a alma, o amor e o
cotidiano do brasileiro, seja ele de
qualquer região do País”, comenta.
A artista realizou o maior show
feminino do mundo, com 50 horas
de apresentação de forró e mais de
600 sucessos nordestinos. Além disso,
possui 24 trabalhos lançados no
mercado fonográfico, 5 livros publicados e 16 turnês internacionais em 8
anos. Agora, Cylene já se prepara para
entrar em estúdio e gravar um CD para
o carnaval de 2015.

Você Ou Ninguém Mais
Warner

O novo álbum de inéditas do grupo
carioca Imaginasamba traz muito
romantismo, animação e sensualidade
para embalar histórias de amor. Com
produção de Umberto Tavares e
Mãozinha, o disco conta com a participação de Ludmilla.

Foto: Alana Andrade

Dorgival Dantas
Simplesmente
Dorgival Dantas

HÉLIO
ZISKIND

Imaginasamba

Foto: DR - Direitos Reservados

Foto: Washington Possato

lançamentos

Por onde anda?
Cantor, compositor, arranjador e
trilheiro, Hélio Ziskind é um dos
grandes nomes da música infantil e
suas canções estão na ponta da
língua de crianças, adolescentes e
até mesmo de muitos adultos. Na
década de 90, começou a trabalhar
na TV Cultura, onde criou aberturas
de programas, canções e quadros
musicais sobre instrumentos. Para
se ter uma ideia da extensão de seu
trabalho, só para o programa
Cocoricó foram mais de 100
canções.
Por onde anda Hélio Ziskind? “Nesse
momento, eu e meu parceiro Ivan
Rocha estamos com vários trabalhos
em produção: um novo CD para
crianças, uma coleção de vídeos que
misturam animações com imagens
minhas cantando, um jogo para

O DVD do poeta Dorgival Dantas
reúne os maiores clássicos de seu
trabalho como cantor e compositor e traz
como participações especiais: Jorge e
Mateus, César Menotti e Fabiano, Bell
Marques, Flávio José, Xand Avião e
Solange Almeida.

MaurícioDasMattar
telas às rádios
Com 50 anos de idade e 36 anos de
carreira, Maurício Mattar é novo
associado da ABRAMUS.

Foto: Adriana Viermont

Diego e Danimar

Dois Corações e Uma
História de Amor
Unimusic

O primeiro DVD da dupla Diego e
Danimar foi gravado em Curitiba em um
clima intimista e conta com a participação
especial de Zezé Di Camargo e Luciano.

Sua estreia na televisão aconteceu na
novela Roque Santeiro (1985), na qual
interpretou o irmão caçula do personagem principal, João Ligeiro. A partir dali,
muitos outros convites surgiram e o galã
se consolidou na carreira de ator. Em 1991,
decidiu apostar suas fichas também na
música e dois anos depois emplacou a
canção “Encontro das Águas” no remake
de Mulheres de Areia, da Rede Globo,
como tema do casal Ruth e Marcos.
Desde então, Maurício Mattar acumula
uma vasta experiência como ator e
cantor, com dezenas de novelas, filmes e
minisséries, além de oito CDs lançados.

tablets com canções minhas e
estamos iniciando uma nova frente
com histórias clássicas infantis.
Junto com isso, estamos criando
música para um longa-metragem
de animação, que envolve trilha e
canções. De quebra, estamos
produzindo trabalhos para o Museu
do Amanhã e para o Museu da
Imagem e do Som, ambos no Rio
de Janeiro.”
E o cantor já se prepara para os
novos projetos, que incluem a
tradução de canções, vídeos e jogos
para o espanhol e inglês. Além
disso, deseja produzir um CD com
canções para adultos. “Quero criar
para mim um lugar na música
brasileira. Vamos ver o que o
tempo vai permitir e o corpo
aguentar”.

JorgeÉ tempo
Vercillo
de celebrar
Ele tem sido um dos principais nomes
da nova geração de músicos e desde
a década de 90, não dá para falar de
MPB sem tocar no nome do cantor
e compositor Jorge Vercillo, que
comemora este ano o vigésimo
aniversário de sua carreira com a
turnê “Jorge Vercillo – 20 anos”.
O cantor coleciona treze álbuns, além
de uma gravação com outros três
Jorges (Aragão, Ben Jor e Mautner).
Além disso, já recebeu cinco indicações
ao Grammy Latino (2007, 2009, 2010 e
2013).
Jorge Vercillo, seja bem-vindo à
ABRAMUS.

Revista ABRAMUS
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PÉRICLES

bate-papo

Foto: Marcos Hermes

A voz do pagode brasileiro
Reconhecido por sua simpatia,
Péricles é dono de uma voz marcante e assina diversos clássicos do
samba e pagode brasileiros. Foi um
dos fundadores do Exaltasamba,
grupo que contribuiu para a
propagação do ritmo no país.
Há dois anos em carreira solo e em
seu segundo CD, Péricles conversa
com a ABRAMUS sobre seu novo
momento profissional.
Revista ABRAMUS: Você passou
mais de 20 anos ao lado do Exaltasamba. Com o fim da banda, como
foi mudar para carreira solo?
Péricles: Depois de passar mais
de 20 anos no grupo, tivemos a
decisão em conjunto de encerrar
as atividades e surgiu automaticamente a decisão de seguir em
carreira solo.
RA: Depois de pouco mais de 2
anos, já se acostumou a subir ao
palco como cantor solo? O que
mudou na sua rotina?
PE: Hoje eu estou bem mais
acostumado com tudo o que
acontece na nova etapa da minha
carreira. Trabalho muito mais do
que nos tempos do grupo e vejo
que tenho participado de várias
homenagens a artistas brasileiros.
RA: Você acredita que a carreira solo
ajudou a mostrar seu trabalho não
somente como cantor, mas como
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um músico completo, de compositor a instrumentista?
PE: Acredito que a carreira solo me
obrigou a ser melhor do que eu era,
me fez mostrar meu lado compositor, instrumentista, dançarino etc.

PE: Pensamos nas parcerias de uma
maneira que fossem no mesmo
caminho das homenagens. Mumuzinho e Xande de Pilares (quase uma
filial do Esquenta!), San do Sambô e
Ana Clara.

RA: Ao lado do Exaltasamba, você
ajudou a difundir o pagode e
quebrar preconceitos em relação
ao estilo musical. Você acredita que
hoje o ritmo já está consolidado
no país?
PE: Vejo que hoje as pessoas
enxergam o pagode com mais
respeito e me sinto feliz por ter
contribuido para esse novo momento
junto com meus companheiros. Vale
a pena destacar que o pagode ou o
samba (o que é a mesma coisa) é
uma realidade, não um movimento,
porque os movimentos vem e vão.

RA: Você participa do programa de
TV Esquenta!. Como aconteceu essa
história e o que tem achado da
experiência?
PE: Desde 2013, participo do
Esquenta! com muita felicidade.
Aprendo muito com os temas que o
programa desenvolve, me divirto
com as coisas engraçadas que
acontecem nas gravações, me
emociono com várias histórias que
vejo e espero continuar no programa por muito tempo. Fui convidado
pela Regina Casé em 2012, cheguei
em 2013 e espero ficar lá bastante
tempo.

RA: Como você pensou no repertório de “Nos Arcos da Lapa”?
PE: Pensamos no repertório do "Nos
Arcos da Lapa" de uma forma a
cantar alguns dos maiores sucessos
dos anos 90, homenagear alguns
dos mais cantados pagodes de
todos os tempos e quem chegou
primeiro – como Jovelina Pérola
Negra –, além de ter canções
inéditas que emocionassem a todos,
como “Final de Tarde”, “Êta Amor”,
entre outras.
RA: Quanto às parcerias, como se
deu a escolha?

RA: Já tem planos para próximos
trabalhos? O que tem preparado
para o futuro?
PE: Quero avisar a todos, em
primeira mão, que em 2015 tem
CD novo, com músicas inéditas.
RA: Como tem sido sua experiência
como associado da ABRAMUS?
PE: Desde que me associei à
ABRAMUS, me senti muito mais
valorizado como artista. É a sociedade
que respeita seus associados e onde
me sinto em casa, devido ao tratamento especializado. Obrigado a todos.

Foto: Marcus Kuhl

coluna
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por Thiago Jabur

Em quais situações o autor terá seu direito
moral lesado e deverá buscar indenização?
O direito moral de autor é um
direito consagrado tanto pela
Constituição Federal Brasileira,
como pela Legislação Autoral
(Lei 9.610/98). Diferentemente
do direito patrimonial, o direito
moral de autor é imprescritível, o
que significa que ele, autor,
poderá reivindicar indenização
por violação de seus direitos
morais a qualquer tempo.
Superada a questão temporal do
exercício do direito, passemos ao
questionamento central que
motivou a elaboração deste
artigo: em quais situações o autor
terá seu direito moral lesado e,
portanto, poderá buscar a
correspondente indenização?
Há inúmeros fatos e circunstâncias
que geram lesão ao direito moral
de autor. Passemos, contudo, à
sintética apreciação daqueles
eventos de maior gravidade.
A primeira hipótese de lesão ao
direito moral do autor ocorre
quando o autor tem seu nome
excluído ou omitido de uma obra
de sua autoria. É a prática mais
recorrente de violação de direito
moral de autor, também conhecida como violação do direito de
paternidade do autor. Ocorre
quando uma determinada obra é

divulgada, sem que seja indicado
o nome do seu autor (criador).
Acontece, por exemplo, quando
uma obra musical é interpretada
em um programa de televisão e
não é indicado ao telespectador
(na legenda) quem é o autor da
obra ali interpretada.
A segunda hipótese de deturpação
do direito moral de autor ocorre
quando, sem autorização do autor,
sua obra é divulgada. Compete tão
apenas ao autor preservar a obra
inédita. Ou seja, tão somente o
autor terá o direito de divulgar a
sua obra ou mesmo mantê-la
inédita por quanto tempo entender conveniente ou até mesmo
nunca divulgá-la.
A terceira hipótese de dano ao
direito moral se dá no momento
em que determinada obra é
modificada sem o consentimento
do autor que a criou. Neste caso, a
obra original é parcial ou
totalmente alterada por um
terceiro sem a permissão do autor.
Diz a lei que tão apenas o autor
poderá alterar a sua própria obra,
seja antes ou depois de utilizada.
Uma quarta situação de lesão a
direito moral de autor ocorre
quando não é obedecida ordem
do autor de retirar ou suspender

de circulação sua própria obra,
ainda que previamente tenha tido
sua autorização. Neste caso, a
circulação daquela obra tem que,
necessariamente, implicar dano à
imagem do autor.
O fato de o autor falecer não
impedirá que seus herdeiros
venham a proteger e buscar
indenizações em razão de dano
ocasionado ao direito moral do
autor falecido.
Foram abordadas neste artigo, de
forma concisa, as principais
situações de ofensa ao direito
moral de autor. No evento de o
autor (seja em vida ou após seu
falecimento), passar por uma das
situações acima, deverá ele (ou
seus herdeiros) buscar seus
direitos, através do ingresso com
da competente ação judicial
indenizatória em face daquele que
tenha violado o direito moral, tido
este como um direito sagrado
ínsito ao autor e que dele jamais
se desprenderá.
Thiago Jabur Carneiro é sócio da
Mello Advogados Associados,
Doutor e Mestre em Direito da
Propriedade Intelectual
pela Universidade de São Paulo
(USP) e autor de livro e artigos
jurídicos.
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direito autoral

Um
Um
projeto
projeto
c
para
para
o
É preciso criar, com inteligência
e objetividade, um projeto
cultural compatível com a força
dos criadores brasileiros. O
pleito presidencial que se
aproxima deve consagrar espaço
importante para abrigar a
estruturação de iniciativas
governamentais, com a participação da sociedade civil, para
que uma política educativo-cultural faça nosso país avançar de
mãos dadas com os criadores.

É preciso fazer um corte histórico
para lembrar que já houve
iniciativas governamentais que
acabaram por ser esquecidas na
história recente. Os ex-ministros
Eduardo Portela, Celso Furtado e
Francisco Weffort, cada um deles
com as suas características
organizacionais e estilos de
condução diferenciados, buscaram
implementar políticas públicas
aptas a criar mecanismos incentivadores da criação intelectual,
dando visibilidade às iniciativas
dos criadores nacionais. Com
outros diagnósticos e politicas
diferenciadas, também o fizeram
os ministros Gilberto Gil e Ana
Buarque de Holanda. Entretanto,
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tudo foi relevado ao esquecimento
em prol de um projeto que acabou
por distribuir apoios assistencialistas, sem consagrar uma unidade
procedimental que recepcionasse
o acervo cultural brasileiro em sua
integridade, respeitadas as
especificidades de gênero, regiões
e aptidões.
Pois cabe ao novo governo dar
uma guinada de direção, elaborar
e implementar seu projeto
cultural. Todas as áreas merecem
atenção e devem-se auscultar os
partícipes de cada segmento,
protagonistas de suas atividades
culturais e que poderão dar
contribuições efetivas na concepção de uma política governamental.
Como fazer este movimento? Vão
aqui algumas sugestões que
parecem-nos poderão contribuir
para a consagração de uma eficaz
política pública. Hoje, o foco é a
música. E por que a música? Ora,
por certo, é a manifestação
cultural onde o Brasil expressa,
com enorme apelo popular, seu
extremo e vigor cultural. Se assim
é (e é!), como refletir a política
governamental, com a participação da sociedade civil em prol da
projeção da arte brasileira? Vamos
à resposta.

(i) música nas escolas – é
fundamental reinserir a música
como matéria no ensino básico,
despertando o interesse de nossos
jovens, para elementos construtivos absolutamente imprescindíveis para a formação cultural. Não
falamos do canto orfeônico, que
presta-se mais à concertação
lúdica do que ao enraizamento de
valores de estruturação musical.
Há que se ministrar aulas de canto,
piano, violão (instrumentos
populares), agregadas ao fundamental da leitura musical, do
solfejo, formas de escrita musical,
elementos que permitam aos
jovens estudantes ter formação
suficiente para o seu desenvolvimento pleno, até para buscar,
concomitante ou posteriormente,
melhor evolução para as suas
aptidões já despertadas no ensino
fundamental.
(ii) criação de escolas de música já temos o exemplo da universidade livre de música no Estado de
São Paulo que acabou por formar
milhares de jovens músicos, desde
a sua criação no governo Mário
Covas e estendendo-se até os dias
de hoje. As escolas de música
poderão ser complementares,
extensivas ou agregadoras, já

Foto: Marcus Kuhl

oto
cultural
cultural
ara
o Brasil
o Brasil
por Roberto Mello

dimensionadas para um espectro
mais amplo da linguagem musical
e com uma abrangência maior.
(iii) música brasileira como
elemento econômico-financeiro
cadeia econômica da música com a mesma magnitude do
futebol, a música brasileira tem
uma repercussão internacional
importantíssima. Nosso amigo Luís
Carlos Prestes Filho já emprestou
seu talento à cultura brasileira,
coletando uma série de informações sociais, econômicas e
financeiras, perfeitamente
expressadas em suas obras “Cadeia
Produtiva da Economia da Música”
e “Cadeia Econômica do Carnaval”,
nas quais diagnosticou o cenário
que permeia tais atividades.
Impõe-se congregar tais forças
econômico-financeiras para que
sejam convocadas a emprestar
seus apoios aos criadores brasileiros, até para repercutir seus
interesses econômico-financeiros.
(iv) música brasileira no exterior
- É preciso buscar os resultados
econômicos da massiva execução
da musica brasileira no exterior. É
necessário refletir financeiramente
aos autores, intérpretes, editores,

instrumentistas e demais partícipes da cadeia produtiva, o
resultado financeiro efetivo como
contraprestação à utilização de
suas criações. Cuida-se de
diagnosticar este cenário e, em
conjunto com as entidades
associativas, trazer resultados
econômicos que dignamente
remunerem os artistas e autores
brasileiros. Para tanto, é preciso
de meios técnicos, documentação
apta e rigor de postura perante a
comunidade internacional.
(v) incentivo às orquestras –
nesse aspecto, deve-se implementar uma política de boa remuneração; de acessibilidade de repertório e de excelentes comissões de
trabalho, a fim de dar respaldo aos
corpos orquestrais. A estrutura e o
ambiente de trabalho permitirão
uma boa desenvoltura das
orquestras, que deverão ser
remuneradas com dignidade,
dando aos músicos a oportunidade de viver com honradez.

natureza dedutível), que efetuasse
em iniciativas culturais, sob o crivo
das autoridades governamentais?
Tal incentivo traria certamente
benefícios incontestáveis ao
cenário musical brasileiro. Implementado o incentivo, certamente
levaria empresas a diagnosticar
iniciativas aptas a rigar projetos
artísticos que venham a contribuir
para o desenvolvimento cultural. A
contabilização em dobro, para
efeitos de dedução fiscal, viabilizaria um movimento vigoroso da
iniciativa privada, podendo-se até
mesmo permitir a formação de
consórcios para viabilizar realizações e empreendimentos.
(vii) projetos mistos - Há que se
pensar na realização de eventos
mistos, nos quais a música seja
integrante da realização artística,
emprestando sua força para
impulsar as artes visuais, a
dramaturgia, a literatura e os
audiovisuais. Saraus poéticos,
breves encenações, apresentações

É fundamental reinserir a música
como matéria no ensino básico,
despertando o interesse de nossos
jovens, para elementos construtivos
absolutamente imprescindíveis para
a formação cultural.
(vi) contabilização em dobro de
despesa operacional - A renúncia
fiscal, bem sabemos, é determinante do apoio da iniciativa
privada. Pois bem, e se, à semelhança do que ocorre com os
incentivos à inovação tecnológica,
fosse outorgado ao contribuinte,
pessoa jurídica, a contabilização
da despesa operacional (por sua

circenses poderiam ser objetos.
São essas, em suma, algumas das
considerações por enquanto tão
somente na área musical, que
poderão ser consideradas num
grande projeto cultural.
Aos futuros governantes e a todos
que querem participar dessa empreitada, mãos à obra!

Roberto Mello é sócio e Presidente da Mello Advogados
Associados, Doutor em Ciências Jurídicas com especialização
em Direito Privado pela Universidade de São Paulo (USP) e
Gerente Geral da Associação Brasileira de Música e Artes
(ABRAMUS).
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EMIC
EMIC
capa

a rua é nóis
por Iara Martins
Fotos: Ênio César

Uma das maiores revelações do
hip hop no Brasil dos últimos anos,
Emicida fala sobre sua carreira e
novo álbum.
“Enquanto Minha Imaginação
Compor Insanidades Domino a Arte”
ou “Matador de MCs”, esses são os
significados de Emicida, nome
adotado pelo jovem paulistano da
Zona Norte, Leandro Roque de
Oliveira, que conquistou o Brasil e o
mundo com sua arte.
O rapper começou sua carreira em
batalhas de rimas, divulgou vídeos
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que fizeram o maior sucesso na
internet, gravou seus próprios
mixtapes e EPs e vendeu milhares
de cópias de mão em mão, eternizando seu grito de guerra “A Rua é Nós”.
Hoje, é um dos maiores rappers do
País e ganhou uma notoriedade
entre público e crítica especializada
que poucos artistas do hip-hop
conseguiram no Brasil.
Confira a entrevista que Emicida
cedeu à ABRAMUS e conheça um
pouco mais sobre a trajetória do
cantor e seu novo disco “O Glorioso
Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui”.

CIDA
CIDA
Revista ABRAMUS
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VOCÊ É O ÚNICO

REPRESENTANTE

DO SEU SONHO

NA FACE DA TERRA.

Revista ABRAMUS: Depois de 8 anos de
carreira, diversos mixtapes e EPs, você lançou
seu primeiro disco completo: "O Glorioso
Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui". Qual
foi o motivo dessa espera? Você acredita que
esse período funcionou como um amadurecimento profissional e musical?
Emicida: Sem dúvida acredito que funcionou.
Mas o motivo foi o fato de que um álbum de
estúdio era um sonho antigo, desde o início.
Mas como sou um artista independente,
viabilizar isso da forma que tinha que ser, com a
grandiosidade que eu achava que isso merecia
ter, carecia de recursos e um planejamento que
só tornaram isso possível agora.
RA: Sobre o título do álbum: por que o
Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve
Aqui?
EM: Porque eu tenho consciência de que para
muitas pessoas esse disco é o Emicida voltando
com um novo trabalho, mas para outras é a
primeira vez que terão contato com minha
obra, estarão me conhecendo agora.
RA: Como se deu a escolha do repertório do
disco? Quais os critérios utilizados para
selecionar as composições a serem gravadas?
EM: Na verdade, a maioria foi nascendo para o
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disco mesmo. Uma ou outra eram antigas. O
critério foi achar que elas caberiam na história
que eu queria contar. Embora cada música trate
de um tema diferente e até mesmo haja gêneros
diferentes, as coisas precisam ter uma unidade,
conversar entre elas. Até porque há um poema
ali costurando tudo.
RA: Como surgiu a ideia de abrir seu álbum
com Elisa Lucinda e por que essa poetisa?
EM: Porque eu sou fã demais dela! Eu a conheci
no teatro e desde então sempre nos falamos.
Quando pedi que ela fizesse um texto, eu ainda
não sabia de que forma aquilo seria inserido no
disco. Ela fez sem ouvi-lo. A loucura foi que
quando chegou, parecia que era para o disco,
que ela havia escutado várias vezes.
RA: O álbum conta, ainda, com participações
de Tulipa Ruiz, Wilson das Neves, Pitty, entre
outros artistas. Como se dá a escolha dessas
parcerias e que tom você acredita que elas dão
ao seu álbum?
EM: A escolha se dá única e exclusivamente pela
admiração que tenho por cada um deles e a
vontade de tê-los ali, de imaginá-los cantando
aquelas músicas. Acaba sendo um tom de
ecletismo, já que são várias caminhadas
diferentes na música, mas isso é reflexo do meu
respeito pelos mais variados gêneros e a minha
convicção de que a arte precisa ser livre, sem
essas barreiras que impedem a conversa entre
os ritmos. Não sei por que isso ainda surpreende
tanto as pessoas.

“se expandir, o rap
A cena ainda precisa

precisa estar sempre nos

grandes festivais”
RA: Você vem de batalhas de MCs e conquistou um reconhecimento do público e da mídia
que poucos rappers brasileiros conseguiram.
Quando começou a divulgar seu trabalho no
estilo “faça você mesmo”, imaginou que
conseguiria tamanho prestígio? Nesse sentido,
quando olha para trás, como se sente?
EM: Sinto-me recompensado porque trabalhei –
e ainda trabalho muito – para chegar até aqui.
Privei-me de várias coisas. Não pensava no
prestígio, mas sabia que trilhava um caminho
que me permitiria viver como vivo hoje, da
minha arte, com boa estrutura para trabalhar.
RA: Você tem sido a voz dos jovens e inspiração de novos rappers. Acredita que tem

conseguido quebrar o preconceito em relação
ao rap? Quais ainda são os desafios que
precisam ser enfrentados?
EM: Sei que tenho, sim, um papel importante
dentro de tudo isso, como representante de
uma geração em que o rap passou a dialogar
mais até com os meios de comunicação. Há
muito a ser enfrentado. A cena ainda precisa
se expandir, o rap precisa estar sempre nos
grandes festivais, precisa haver mais união
para que ela se estruture e haja mais opções
de eventos de rap, com boa estrutura para os
artistas.
RA: Para o lançamento de “O Glorioso”, você
passou por seis países. Como foi a recepção
do público e a experiência da turnê?
EM: Maravilhosa. Eu já havia feito turnês
internacionais antes mesmo do lançamento do
“Glorioso”. Tem sido um aprendizado tocar fora
do país. A cada ano que volto à Europa, por
exemplo, sinto que o show fica melhor e eu
consigo me conectar mais com as pessoas.

RA: Qual tem sido a importância da ABRAMUS
para você e por que escolheu a Associação
para cuidar de seus direitos autorais?
EM: Quando eu comecei a me informar sobre
geração de ISRC (International Standard
Recording Code ou Código de Gravação
Padrão Internacional) e registro, a ABRAMUS
me pareceu muito próxima e simples. Sempre
tive uma comunicação muito boa com a
ABRAMUS e isso facilitou muita coisa na
minha carreira pelo fato de a equipe ser muito
bacana e de prontidão. Espero que seja o
funcionamento padrão. Eu não tenho nada a
reclamar porque sempre tive uma relação
muito boa, desde quando fiz minha carteirinha
até hoje. Sempre foram muito solícitos em
minhas reivindicações.

RA: Recentemente, você lançou remixes de
duas músicas do álbum e um documentário
sobre a turnê. Foi uma espécie de comemoração ao sucesso do disco? Por que a ideia de
gravar um documentário?
EM: Exatamente. Lançamos no dia em que o
“Glorioso” fez um ano nas ruas para celebrar
tantas alegrias que ele trouxe. A ideia era poder
aproximar o fã desse outro lado do show que
ele não vê, mas do qual certamente está
participando diretamente.
RA: No início de sua carreira, você expunha
suas músicas na internet, um meio que, ao
mesmo tempo em que é uma excelente
ferramenta de divulgação, não assegura o
retorno financeiro sobre as obras expostas.
Além disso, desde os EPs e mixtapes, passando pelo novo álbum, você tem diversas
composições. Nesse sentido, como vê a
importância dos direitos autorais?
EM: O direito autoral já era fundamental no
século passado. Tinha-se menos informação,
muitos artistas não sabiam o que isso representava realmente, alguns já buscavam se informar,
mas era um conhecimento que ficava muito na
mão de quem empresariava e não do artista em
si. No século 21, acho que isso aí tem que ir para
outro campo. É fundamental que os artistas
reconheçam a importância do direito autoral e
da propriedade intelectual em si, no campo do
domínio da propriedade intelectual como um
todo, porque vai ser o que definirá quem
conseguirá trabalhar e gerenciar a arte no
tempo que estamos vivendo, visto que os meios
de distribuição e venda de música passaram de
meia dúzia para infinitos.
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discografia

Edu
Lobo

Filho do compositor e jornalista
Fernando Lobo, Edu Lobo teve
como primeiro instrumento
musical o acordeom, que
estudou dos 8 aos 14 anos de
idade. Aos 16, começou a se
interessar pelo violão e, aos 18
anos, conheceu o poeta Vinicius
de Moraes, que se tornaria um
importante parceiro.

Foto: Ronaldo Aguiar

Seu pai incentivou-o a gravar o
seu primeiro disco, um compacto
duplo com quatro músicas de sua
autoria e cuja contracapa foi
escrita por seu amigo Vinicius.
Desde então, Edu Lobo trilhou
uma belíssima carreira musical e
cultivou ampla discografia, que
você poderá conhecer a seguir:
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60’s
1965

A MÚSICA DE E
POR EDU LOBO

Participação do Tam

1965

EDU CANTA ZU

Músicas da peça "A
canta zumbi"

1966

EDU & BETHÂN

80’s
1980

TEMP

1981

EDU &
TOM &

70’s
1970

1966
REENCONTRO

Com Sylvia Telles, Edu Lobo,
Trio Tamba e Quinteto
Villa-Lobos

Participação do Tamba Trio

1967

1970
EDU

EDU CANTA ZUMBI

1969

CANTIGA DE LONGE

CAMALEÃO

Participação do grupo
vocal Boca Livre

Participação especial de
Milton Nascimento

1981
JOGOS DE DANÇA

O GRANDE CIRCO
MÍSTICO

00’s
2002

1993
CORRUPIÃO

Composição para o
ballet Guaíra

1983

LIMITE DAS ÁGUAS

1978

90’s

EDU & TOM
TOM & EDU

1976

MISSA BREVE

Paul Desmond com
canções de Edu Lobo e
Milton Nascimento

TEMPO PRESENTE

Musical baseado em peça
de Joracy Camargo

1972
FROM THE HOT
AFTERNOON

EDU & BETHÂNIA

DEUS LHE PAGUE

Produzido por Aloysio de
Oliveira
Gravado na Califórnia

Relançado em 2003 pela
DUBAS/Universal

Músicas da peça "Arena
canta zumbi"

1976
SERGIO MENDES
PRESENTS LOBO

1995

MEIA-NOITE

Edu Lobo e Orquestra
de Cordas

Composição para o
ballet Guaíra

CAMBAIO

Canções escritas
para a peça teatral
"Cambaio"

Produzido por Edu Lobo,
é um disco essencialmente
acústico

2010

TANTAS MARÉS

Participação da cantora
Mônica Salmaso

1995

1985

SONGBOOK
EDU LOBO (CD duplo)

DANÇA DA
MEIA LUA

Idealizado e produzido por
Almir Chediak

Composição para o
ballet Guaíra

1997

1985
O CORSÁRIO DO REI

Canções escritas para a peça
teatral de Augusto Boal

Foto: Nana Moraes

A MÚSICA DE EDU LOBO
POR EDU LOBO

ÁLBUM DE TEATRO
Canções de Edu Lobo e
Chico Buarque

1985
RÁ-TIM-BUM

Trilha sonora do
programa da TV Cultura
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por dentro

ABRAMUS no CTDLV 2014
Representada por Roberto Mello,
Gerente Geral da ABRAMUS, Guilherme Amaral, Gerente de Teatro e
Dança, e Fabiana Nascimento,
Gerente de Audiovisual, a ABRAMUS
marcou presença no CTDLV (Comitê
Técnico de Dramaturgia, Literatura e
Audiovisual), realizado em setembro
na cidade de Madri.

Fotos: Alice Ferman

O evento, organizado pela CISAC
(Confederação Internacional das
Sociedades de Autores e Compositores) e pela SGAE (Sociedade Geral de
Autores e Compositores), reuniu as
principais sociedades de gestão
coletiva das áreas de literatura,
dramaturgia e audiovisual do mundo.

Foram discutidos assuntos técnicos,
questões políticas e administrativas
que colaboram para o fortalecimento da gestão coletiva, além do
intercâmbio de experiências,
sistemas e informações.
A área de Dramaturgia da
ABRAMUS, que já é consolidada
internacionalmente, voltou com
novos projetos importantes para
o próximo ano e a área de Audiovisual, que está se estruturando e
iniciando seu trabalho, voltou
com novos contratos internacionais
em andamento e contando com
todo o apoio e suporte da comunidade internacional.

Sincronização e execução pública
foram alguns dos temas abordados
no Rio Music Buzz, seminário
realizado pela ABMI (Associação
Brasileira da Música Independente),
de 24 a 26 de setembro, no Centro
Cultural da Light, no Rio de Janeiro.
O evento, antigo ABMI Digital &
Sync, reuniu palestrantes do Brasil
e do exterior para troca de conhecimentos e experiências no setor.
A ABRAMUS se fez presente no
evento através do seu Gerente
Geral, Roberto Mello, um dos
palestrantes do painel “Direitos
Conexos na Era Digital”, que
contou ainda com a participação
de Eduardo Rajo (ABPD), Glória
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Braga (ECAD) e Charlie Phillips
(business affairs da WIN – Worldwide Independent Network).
Roberto Mello explicou como
funciona a SoundExchange,
agência americana que arrecada
direitos conexos digitais com altas
tarifas, fazendo com que tenha
maior recolhimento que outras
sociedades de direitos de autor
nos Estados Unidos. Ele falou ainda
sobre o ISRC, código usado para
identificar um fonograma e que,
no Brasil, é obrigatório, tornando
o país referência mundial e facilitando a gestão coletiva, uma vez que
existe o link entre a obra, sua
codificação (ISWC) e o fonograma,
juntamente com o seu ISRC.

Fábrica de Sucessos
Agora os compositores têm uma
nova janela para mostrar suas obras
a intérpretes de todo o Brasil. O site
fabricadesucessos.com é um
modelo inovador no mercado
fonográfico e uma ferramenta que
auxiliará compositores a mostrarem
suas obras para os artistas, aumentando as chances de nascer um novo
sucesso e auxiliando na escolha de
repertórios, de forma rápida e segura.
Para fazer parte da Fábrica de
Sucessos, o compositor se cadastra
e paga uma taxa pela hospedagem
anual da sua obra, que fica separada

por categoria. Já o artista pode
abandonar as práticas antigas e
demoradas de escolha de repertório
e comprar os direitos de gravação de
uma das músicas disponíveis no site
por computador, tablet ou smartphone. Após a escolha da canção, realiza
o pagamento pela liberação da obra
pelo próprio site, que repassa o valor
ao compositor.
Por meio de uma parceria, os filiados
da ABRAMUS terão 30% de desconto
na hospedagem de suas obras no site
Fábrica de Sucessos. Aproveite a
oportunidade.

Novo colaborador
internacional

Conselho de Associados

Seguindo sua premissa de
responsabilidade e transparência
nas relações e ações, a ABRAMUS
criou o Conselho de Associados,
uma iniciativa que visa promover
e estreitar o diálogo entre sua
diretoria e os titulares associados.
Dessa forma, serão discutidas
as necessidades dos autores,
artistas, editoras e produtores
fonográficos, facilitando a
tomada de decisões para cada
classe de associados.
Ricardo Mello, Gerente de
Relações Institucionais e um dos
criadores do projeto, conta que a
iniciativa surgiu da necessidade
de aproximar os titulares do dia a
dia da Associação. “Muitos não
entendem que a ABRAMUS não é
simplesmente uma prestadora de
serviços, mas sim uma associação
que trabalha a favor dos associados e, para isso, depende das
informações que recebe e da
participação de todos. O trabalho

dos conselheiros vai ser justamente de entender como funciona a
Associação e amplificar a comunicação entre a ABRAMUS e seus
mais de 40 mil titulares.”
O Conselho de Associados é
formado por sete integrantes –
5 eleitos pelos associados e dois
indicados pela Diretoria da
ABRAMUS. Cada um dos eleitos
representará uma categoria de
titular: autor, editor, intérprete,
músico executante e produtor
fonográfico. Os conselheiros se
reunirão periodicamente para
tratar dos assuntos pertinentes
aos interesses dos titulares e, a
cada 6 meses, será convocada
uma reunião aberta a todos os
associados para acompanhamento das discussões.

A partir de agosto de 2014, a equipe
internacional da ABRAMUS passou a
contar com mais um importante
colaborador: Christian Sarrazin.
Christian possui uma vasta experiência
internacional, tendo participado de
importantes projetos na área de
telecomunicações na Ásia. Mais recentemente, ocupava a posição de Vice-presidente Internacional da SOCAN (Sociedade Canadense de Direitos Autorais). Além
disso, participava de diversos grupos
estratégicos de trabalho na CISAC
(Confederação Internacional das
Sociedades de Autores).
Com base de operações na Europa, Christian
terá como foco de atuação o estreitamento
das relações com sociedades estrangeiras
com as quais mantemos contratos de
relacionamento. O novo colaborador
também auxiliará a equipe da ABRAMUS
no desenvolvimento de projetos especiais
na área internacional.
Os titulares da ABRAMUS serão os maiores
beneficiados com essa aproximação com
as sociedades estrangeiras e esperamos
resultados positivos em breve.

Vale ressaltar que o Conselho de
Associados tem função participativa e não substitui ou interfere na
soberania da Assembleia Geral.
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Gestão de direitos é discutida
durante encontro em Miami
A ABRAMUS marcou presença no
Taller Sobre Distribuición de Derechos
Conexos em América Latina y el
Caribe, realizado nos dias 24 e 25 de
setembro, em Miami.
O evento, organizado pela IFPI
(International Federation of the
Phonographic Industry), reúne
profissionais de todos os países da
América Latina e Caribe, a fim de
discutir as principais características
de distribuição de cada região, seus
desafios e as soluções encontradas
para cada situação.
“Estas reuniões são muito
importantes para a troca de
informações e experiências na
gestão de direitos de cada país.
Os problemas muitas vezes são
comuns e as soluções de um

território podem ser adaptadas e
aproveitadas em outros”, comenta
Gustavo Vianna, Gerente de
Operações da ABRAMUS e
representante da Associação
no encontro.
Segundo o Diretor Regional da IFPI
para América Latina e Caribe, Javier
Asensio, o evento foi muito produtivo
e esclarecedor. “Pudemos adquirir
conhecimento detalhado da atual
situação dos processos de distribuição
em todos os países da região e
comprovar o compromisso institucional e profissional de suas organizações para avançar na melhoria de
sistemas cada vez mais transparentes,
rigorosos e eficazes”, afirma.
O próximo encontro está previsto
para maio de 2015.

O Maior Encontro Musical
da América Latina
A 10ª edição da Festa Nacional
da Música se prepara para
receber artistas e profissionais
da música de todo o Brasil,
de 19 a 23 de outubro, em
Canela (RS).
Para comemorar os 10 anos da
festa, a organização do evento
reunirá alguns dos homenageados de edições anteriores e
outros artistas convidados para
um megashow de celebração
pela música. Sobre a tradicional
noite de entrega do Troféu,
Fernando Vieira, principal
idealizador e produtor da Festa,
diz: “Nosso elenco de homenageados, como sempre, está
muito especial, formado tanto
por estrelas que brilham nos
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palcos como quem atua nos
bastidores do fascinante universo musical. Também estamos
formatando palestras com
convidados e especialistas em
temas que interessam aos
artistas, que versam sobre as
aceleradas mudanças no mercado fonográfico, leis de incentivo
etc.”
A atual Festa Nacional da Música
nasceu como Festa do Disco em
1970 e reuniu grandes nomes da
MPB em Porto Alegre até 1980, e
a partir de 1981, em Canela.
Passada mais de uma década, o
evento voltou a ser realizado em
2005, em versão mais moderna,
ampliada e já com o novo nome.
“Entendíamos que era o momen-

2014

to oportuno, pois o mercado
fonográfico vivia um momento
delicado, com vários problemas
e incógnitas sobre o futuro. O
encontro colaborou e colabora,
também, para elevar a autoestima do setor, colocando artistas,
gravadoras e representantes do
mercado juntos, na busca
de soluções que interessam a
todos”, comenta Vieira.
Hoje, a Festa Nacional da Música
está consolidada como o maior
encontro musical da América
Latina. Apesar da modernização,
a essência permaneceu a mesma.
Um evento sem rótulos, que
congrega todos os gêneros para
discutir temas ligados à música e
ao mercado fonográfico.

Foto: Bazaar Designs

mercado

por Iara Martins

O Audiovisual
no Brasil
Nos últimos anos, o setor audiovisual brasileiro tem experimentado um
crescimento expressivo e aumentado sua participação na economia do
país. Esse desenvolvimento deve-se
a uma combinação de iniciativas
governamentais, tais como a Lei
12. 485 – popularmente conhecida
como Lei da TV Paga –, que determina a inserção de obras produzidas
por produtoras brasileiras independentes na grade de programação
em horário nobre da TV paga; a
criação, em 2006, do Fundo Setorial
do Audiovisual (FSA), por meio do
qual o governo federal passou a
investir no fomento da cadeia
produtiva do setor; e as iniciativas
Brasil de Todas as Telas e Cinema
Perto de Você.
Além disso, houve uma importante
ampliação no interesse de distribuidoras pelas produções nacionais,
bem como cresceu a receptividade
do público com as obras brasileiras,
o que fez aumentar a quantidade de
animações, séries e filmes feitos no
país. “O público que assiste produções nacionais vem crescendo e um
gênero que tem funcionado muito
bem são as comédias populares,
originando um resultado favorável

para o mercado”, comenta José
Carlos Ribeiro de Oliveira, da
Noisy Pictures.

Contudo, ainda há muito que ser
feito pelo audiovisual brasileiro que,
apesar das iniciativas governamentais, esbarra na lentidão e burocracia na hora de financiar e viabilizar
os projetos das produtoras.
Os desafios do setor
Embora a Lei da TV Paga tenha
vindo para contribuir com o
fomento do setor audiovisual,
trouxe consigo alguns vieses, como
explica José Carlos: “Com a lei das
cotas, todo canal de TV fechada
precisa comprar e exibir conteúdo
da produção independente
brasileira e isso fez com que o
mercado sofresse uma revolução.
Contudo, a Lei é relativamente nova
e já passou a valer com uma

significativa cota, causando o que
chamo de choque de demanda. Os
canais não estavam preparados para
absorver essa produção e, em
contrapartida, as produtoras não
tinham condições de financiar com
capital próprio o volume de
conteúdo para fazer frente à nova
demanda, seja pela escalada de
custos da produção brasileira ou
pela falta de capacidade de gestão”.
Além disso, esse movimento se
deparou com a falta de profissionais,
sobretudo nas áreas artística e de
roteiristas, bem como na burocracia
que os produtores encontram para
financiar suas obras por meio dos
canais de incentivos do governo. “Os
mecanismos que o governo dispôs
são bons, a questão é o tempo que
se demora na aprovação dos
projetos e na liberação dos recursos.
Isso tem travado a produção e
estrangulado os pequenos produtores”, finaliza José Carlos.
Nesse contexto, nota-se que ainda
há muito trabalho para ser feito em
prol deste importante segmento,
que tem potencial para contribuir
ainda mais com a economia e com a
promoção da cultura do nosso país.
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ponto de vista
por Lya Luft

Fotos: José Cruz/Victor Soares

Da Prosa
ao Verso
Nasci em 1938, em Santa Cruz do
Sul, cidadezinha (hoje grande
cidade universitária) típica de
descendentes de imigrantes
alemães. Lá estudei primeiro e
segundo graus, e aos dezoito anos
fui a Porto Alegre fazer faculdade.
Fiz Pedagogia e depois Letras, na
PUC-RS, mais tarde mestrado em
Linguística na PUC-RS e, mais
adiante, mestrado em Literatura
Brasileira e Portuguesa na UFRS.
Comecei a carreira sem querer e
sem notar: traduzindo literatura
inglesa americana e alemã para a
Editora Globo e escrevendo uma
crônica quinzenal no Correio do
Povo. Publiquei poemas em
suplementos literários, ganhei um
concurso estadual de poesia do
Instituto Estadual do Livro, que
foi publicado em 1964. Mais tarde,
publiquei outro de poesia, “Flauta
Doce”, e finalmente em 1980, uma
reunião de minhas crônicas,
“Matéria do Cotidiano”.
Nesse mesmo ano, publiquei pela
Nova Fronteira, Rio, o primeiro
romance, “As Parceiras”, e então,
aos quarenta anos, me tornei e me
considerei escritora. De lá para cá,
quase trinta livros, entre romances,
contos, crônicas, poemas e ensaios
não acadêmicos, como “Perdas e
Ganhos”, “O tempo é um Rio que
Corre” etc. Tudo foi acontecendo
ao natural, sem grandes projetos.
A literatura infantil talvez tenha
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sido mais incidental: comecei
a contar historinhas que inventava na hora para minha neta
Isabela quando ela esperava
suas irmãzinhas gêmeas. Eu
mesma me divertia muito, anotei
no computador e finalmente a
Record publicou. Mais tarde,
com meu filho filósofo, escrevi
“Criança Pensa”, para mostrar que
as crianças são bem mais inteligentes do que pensamos.
Sempre escrevi poesia, ficção e
prosa mais direta. Mais uma vez
sem projeto ou intenção, apenas
gosto de transitar pelos vários
gêneros, o que é bastante natural,
pois muitos escritores fazem isso.
Quando tenho vontade, escrevo
poesia, quando tenho interesse
especial em um personagem ou
trama, faço ficção, e há dez anos,
a cada duas semanas, escrevo um
artigo para a revista Veja.

“Penso que a gente

precisa nadar um pouco

contra a correnteza

de superficialidade...”
Ultimamente também me dedico à
pintura em acrílico sobre tela e
talvez em 2015, faça uma pequena
exposição. É outra maneira de
criar, de me expressar, com tintas,
pincéis e formas, em vez de
palavras. Estou gostando imensa
mente, mas pretendo continuar
com a literatura paralelamente.
Penso que esta fase da vida está
sendo muito boa: mais tranquila,
não é mais preciso abrir terreno

profissional, mostrar serviço, criar
os filhos etc. É fase de curtir as
alegrias de poder ficar mais quieta,
como desejo e preciso, para pintar,
pensar, escrever.
Busco cada vez mais simplicidade:
no morar, no agir, no vestir. No
escrever, acho que não mudei
muito desde o primeiro romance,
e busco uma simplicidade sofisticada. Em cada página, o melhor
que posso, em respeito a mim e ao
leitor, mas sem forçar nada.
Escrevo direto no computador,
meu grande parceiro há muitos
anos. Reescrevo muito, quero um
texto fluido, transparente, não
mostro a ninguém, só ao editor
quando está pronto, e eventualmente ao meu marido. É mais
simples, para mim ao menos, do
que mostrar a muita gente e
colher opiniões etc. Mas cada um
tem seu jeito: o meu é esse.
Penso que a gente precisa nadar
um pouco contra a correnteza de
superficialidade, angústia pela
eterna juventude, correria inútil
em lugar de curtir mais amigos,
família, nosso próprio interior.
Na política, pouco me envolvo,
pois ela em geral me causa
espanto ou repulsa, mas espero
que a gente mude, para que o país
melhore em tudo. Porém o povo
diz quem deseja, quem julga
merecer e isso me preocupa, pois
somos em geral pobres, desinformados, carentes ou desinteressados. Exaustos.
Vamos ver.

O MAIOR ENCONTRO MUSICAL DA
AMÉRICA LATINA

2014

FAÇA PARTE DESSE TIME VOCÊ TAMBÉM!

O MAIOR ENCONTRO DA MÚSICA BRASILEIRA

19 A 23 DE OUTUBRO CANELA, RS

E NÃO ESQUEÇA DE VISITAR NOSSO ESTANDE
/abramus

@abramus

direito
autoral
levado
à sério

Calendário de Distribuição
do ECAD
A distribuição de shows e créditos é feita mensalmente.
Confira a distribuição dos demais segmentos
dos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO:

OUTUBRO

NOVEMBRO

Rádio + Direitos Gerais
Música ao Vivo
Casas de Diversão
TV Aberta + Direitos Gerais
Casas de Festas
Sonorização Ambiental
Shows
Músico Acompanhante

A distribuição trimestral é a de maior
relevância, na qual 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, Intérprete,
Produtor Fonográfico e Editor.

MTG (Movimento Tradicionalista
Gaúcho)
Shows
Trimestre TV por assinatura
Acordo TV por Assinatura NET

A periodicidade da distribuição de direitos
autorais de TV por Assinatura passou 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.

Mídias Digitais
Extra de Rádio
Shows
Acordo TV por Assinatura Claro TV

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

Rádio + Direitos Gerais
Música ao Vivo
Casas de Diversão
TV Aberta + Direitos Gerais
Casas de Festas
Sonorização Ambiental
Shows
Músico Acompanhante

A distribuição trimestral é a de maior
relevância, na qual 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, Intérprete,
Produtor Fonográfico e Editor.

DEZEMBRO

JANEIRO

facebook.com/abramus

twitter.com/abramus

www.abramus.org.br

