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Orgão Oficial do Sindicato dos Músicos
Profissionais do estado do Rio de JaneiroEdição Nº 42 - Outubro de 2008 / Abril de 2009

Músicos resgatam Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF Página 7

Nova Lei Rouanet

Campanha Unimed

Entrevista: Remo Usai 

Colocar em pauta de dis-
cussões do meio artístico e 
acadêmico a música compos-
ta para a tela grande, valoriza 
o trabalho dos profissionais 
que lidam com esta arte ain-
da pouco reconhecida, pelo 

menos em nosso país. 
Um desses profissionais é o 
maestro Remo Usai, que fala 
ao Diretor Tim Rescala sobre 
suas cinco décadas dedicadas 
ao cinema, criando partituras 
para mais de uma centena 
de filmes e documentários 
nacionais, e inclusive para 
algumas produções interna-
cionais rodadas no Brasil. 
Mesmo assim, o nome do 
maestro, que inclusive teve 
aulas com o lendário Miklós 
Rózsa, é desconhecido fora 
de círculos restritos.
Página 3

As mudanças propostas pelo 
MinC estiveram em consulta 
pública entre 23 de março 
e 6 de maio e serão avalia-
das e seguirão para votação  
no Congresso. 
Página 5

Assembléia Legislativa de São 
Paulo investiga possíveis irregu-
laridades e abusos do Escritório 
Central bem como à falta de cri-
térios na cobrança de direitos au-
torais. Objeto de severas críticas 
ao longo de toda sua existência, 
o ECAD esteve nos últimos 20 
anos especialmente em evidência, 
graças à consolidação de sua in-
dependência em relação ao poder 
público. Alguns diretores do Sind-
Musi estiveram presentes em uma 
das reuniões, contribuindo com 
depoimentos e documentos para 
os trabalhos desta CPI.
Página 9

Em noite de festa na Lapa, o 
SindMusi comemorou sua nova 
fase com o lançamento do Guia 
do Músico, em sua 4ª edição, e 
da Cartilha do Músico, uma pu-
blicação com objetivo de esclare-
cer aos músicos seus direitos e 
deveres como profissionais. 

CPI do ECAD

Olá, Músico! Confira os va-
lores para a Campanha 2009 do 
Plano de Saúde em parceria 
com a Unimed-Rio. Associe-se 
já e aproveite este benefício! 
Página 12

Dia do Músico é festejado com o 
lançamento do “Guia do Músico” 
e da “Cartilha do Músico”

A festa contou com homenagens 
aos novos sócios remidos e par-
ticipações especiais. Mesmo em 
clima de festa, Déborah Cheyne 
garante que, com sua reeleição, 
esta nova gestão não será uma con-
tinuidade da sua gestão anterior.  
Página 04
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Caros amigos,

Eis enfim o primeiro Jornal da nova diretoria.

Apresento-lhes esta edição como quem apresenta um concerto de 
uma nova orquestra.

Nesta orquestra, vindos das mais diferentes formações, os novos 
integrantes imprimem timbres diversos que resultam numa nova e 
reluzente sonoridade.

Já os antigos integrantes, peças fundamentais para uma fluên-
cia harmônica, a partir de uma vivência engajada, contribuem na 
definição dos melhores caminhos a serem trilhados, ainda que no-
vos. 
Assim, afinados e preparados, deu-se o início desta gestão.

No repertório obras conhecidas e emblemáticas entre títulos novos 
não menos interessantes e importantes. 

Neste conjunto de obras, será lançado um olhar mais aguçado que nos 
permitirá uma análise mais profunda de temas complexos e temidos, 
como a reforma da lei do direito autoral e da lei do músico. 

Para tanto, uma aproximação com as instâncias públicas necessárias 
para a viabilização destas importantes reformulações se faz necessária. 
Agora é hora de pisarmos com firmeza nos espaços políticos con-
quistados, graças a respeitabilidade do SindMusi e seus mais de cem 
anos de batalha, para ampliarmos nosso âmbito de luta.

Sendo a platéia (nossos prezados associados e a categoria no geral) o 
alvo principal desta empreitada, nada mais acertado que um bom in-
vestimento na comunicação. Estamos trabalhando na viabilização de 
ferramentas que ofereçam canais ágeis e democráticos de interação, 
o que referendam a marca registrada desta nova orquestra: coragem 
e transparência. 

Desta forma, convido-os a participar de maneira mais efetiva e pró-
xima da nova temporada SindMusi.

Expediente

Até 28/02/2009  
Contribuição Sindical ...............R$ 84,50
Anuidade de Sócio ....................R$ 60,00

TAXAS ANUAIS

Após 28/02/2009
Contribuição Sindical .........R$ 89,80
Anuidade de Sócio...............R$ 63,80

TAXAS: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL + ANUIDADE DE SÓCIO
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RU – Não. Vendi meu jipe, minha coleção de 
selos, ferramentas... Só que quando 
cheguei no oitavo mês, meu 
pai começou a me ajudar. 
Passou 1 ano e 
meu pai disse 
que não dava 
mais. Falei 
para os pro-
fessores que 
eu não tinha mais 
dinheiro pra pagar o 
curso, que eu tava sem 
grana e não sabia como ia 
fazer e que meu pai não po-
dia mais me ajudar. O Miklós 
disse: “ – Deixa comigo!” Então ele falou com três maestros renomados do 
curso e eu fiz o curso.  

TR – Você estudava com o Miklós orquestração ou composição? 
RU – Tudo. Armou-se um esquema que o Miklós Rózsa era o curso final. 
Então ele me obrigava a pegar Hindemith, que eu acho horroroso, depois 
Stravinsky, que foi muito bom, depois Shostakovich. A escola russa real-
mente é de uma riqueza sem igual. Tanto é que John Williams depois falou 
“Ouça a música russa também, agora não vá fazer igual porque é muito 
complicado. E use os instrumentos, explore a parte uníssona. Não bota 
muito acorde não, não faça como Debussy, que é uma das coisas mais lin-
das do mundo, mas ficou com ele”. Acabei voltando pra cá porque o Miklós 
Rózsa disse que eu já estava pronto, que eu tinha toda facilidade possível de 
leitura e de escrever, e que eu era muito rápido com uma diferença: botava 
ritmo. A minha escola foi  Rimsky-Korsakov. 

TR – Quando voltou dos EUA você já começou logo a trabalhar com 
cinema? 
RU – Comecei logo. Em 1958 eu fiz o “Pega ladrão”, meu primeiro filme 
e era a primeira vez que se fazia de acordo com uma outra escola e eu mu-
dei o sistema. E eu pensando em voltar pra lá pro Estados Unidos. Eu não 
encontrei o ambiente ideal pro meu trabalho aqui no Brasil. Quando eu tive 
oportunidade de voltar pra lá, uns 3 ou 4 anos depois, eu fui fazer o filme 
pelo movimento Rearmamento Moral chamado “Homens do Brasil”, onde 
gravei com a orquestra do David Rose. 

TR – E como foi que o cinema brasileiro te pegou?
RU – Eu precisei voltar do EUA por causa do meu passaporte que iria venc-
er. Como não tive condições de voltar, o cinema brasileiro me pegou e foi 
um filme atrás do outro. 

Leia esta entrevista na íntegra no nosso site: www.sindmusi.org.br

Tim Rescala – Como começou a música dentro da sua família, já que 
seu pai era escultor? 
Remo Usai – Ele tocava bandolim. Quando esteve a Guerra do 14, ele fez 
uma música quando marchava pro front. Me lembro que, com sacrifício, 
meu pai comprou um piano. Eu devia ter cerca de 9 anos quando cheguei 
em casa e vi aquele piano de armário. Me assustou de tão grande que era. A 
partir daí eu queria tocar. Fomos morar numa pequena vila onde tinha uma 
professora de piano. Ela pediu a meu pai “que eu não tocasse piano e sim 
praticasse o solfejo. Assim ele vai entender a música muito melhor”. Ela me 
fez solfejar o livro inteiro, fazia ditados melódicos e harmônicos, me pedia 
para adivinhar as notas. Quando finalmente toquei no piano e vi que minhas 
mãos obedeciam ao meu ouvido, comecei a tocar com uma certa presteza. 
Como meu pai lidava com muitos artistas , pintores principalmente, pensei: 
“vou pintar com o piano”. Começava a chover e eu queria fazer a chuva no 
piano. A partir daí, eu comecei a ouvir música. A primeira que eu ouvi e que 
me causou um efeito foi a Suíte Grand Canion de Ferde Grofé, porque ela 
descrevia o caminho, o cavalinho, o temporal. Aí eu fiquei com inveja e quis 
fazer também. 

TR – Aí já começava o músico de imagem? 
RU – Ah, sim.Queria descrever as coisas. E comecei a descrever o que bem 
entendia. Na época eu ouvia muitas operetas e óperas porque papai dizia 
que eu tinha que, ao menos, conhecer a música italiana. Assim comecei a 
ouvir também Bizet, Verdi, Mascagni, Rossini e outros. A ópera era como se 
fosse o cinema da época, o passatempo, e eu achava aquilo extraordinário.  

TR – E sobre essa indecisão de fazer agronomia e música? 
RU – Eu parei por dois anos. Eu já não aguentava ficar horas no piano. 
Cheguei a trabalhar como engenheiro agrônomo por 4 anos no ministério 
da agricultura e aí deu, de novo, o inverso: larguei tudo, pedi demissão do 
ministério e fui para os Estados Unidos estudar música. Isso foi em 1956. 
Eu voltei pra cá em 57 pra 58! Passei praticamente 1 ano e oito meses lá. 

TR – Você foi com alguma bolsa de estudos daqui? 

Entrevista com o compositor com Remo Usai
O grande compositor brasileiro de música para imagem, Remos Usai, nos 
conta um pouco sobre seus mais de 50 anos de carreira. São 122 filmes, 
sendo 85 longas. Filho de italianos, o compositor traz em seu currículo 
“Assalto ao Trem Pagador”, um dos grandes sucessos do cinema mundial, 
e sucessos nacionais como “Pega Ladrão”, “Caso Cláudia” e  “As Aven-
turas da Turma da Mônica”. Em 1956, nos Estados Unidos, foi aluno do 
grande compositor Miklós Rózsa, autor das trilhas de “Ben-Hur” e “Quo 
Vadis”.  Em 2009, a Musimagem Brasil prestará uma homenagem a Remo 
em um concerto com a OSN da UFF, tendo seu programa dedicado exclu-
sivamente à musica brasileira para cinema e televisão. A regência será do 
maestro e compositor Tim Rescala.  
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rado em participar da equipe que vai 
renovar o Sindicato. “Queremos au-
mentar nosso quadro de associados 
e precisamos criar motivos para que 
isto aconteça”, disse.

Para ser reconduzida pelos associa-
dos ao cargo de presidente, Déborah 
Cheyne passou por muitas atribula-
ções. Isto a permite dizer que, ape-
sar de ter sido reeleita, esta segunda 
gestão não será uma continuidade da 
anterior. Segundo ela, no próximo 
triênio, o Sindicato pretende ata-
car de forma mais profunda os pro-
blemas que afetam a categoria. “A 
bagagem da minha gestão anterior 
me dá a possibilidade de fazer isto. 
Na nova diretoria, também há com-
ponentes com experiência política.  

Em 2009, ano novo, vida nova. A 
frase é velha, mas define bem o que 
acontece com o SindMusi. Mas dá 
para dizer que a nova fase começou 
antes mesmo de virar o ano, mais 
precisamente na festa de lançamento 
do Guia do Músico e da Cartilha do 
Músico. 

A festa foi no bairro mais musical da 
cidade do Rio de Janeiro: a Lapa. O 
local foi o bar, café e restaurante Céu 
Aberto. O lançamento teve a partici-
pação da nata da música do Rio, tan-
to nas mesas do restaurante como no 
espaço onde foram montados instru-
mentos para a grande noite musical. 
Também houve sorteio de brindes 
nos intervalos das apresentações. 

Além do lançamento do Guia, da 
Cartilha e dos shows, a festa também 
teve a homenagem aos novos sócios 
remidos. Estiveram presentes para 
a homenagem os bateristas Haroldo 
Jobim e Fernando Pereira, a senhora 
Valdice Batista Maracajá, e Flávio 
Marques. Emocionado, Fernando 
Pereira, que foi diretor de trabalho 
do SindMusi na década de 1990, 
ressaltou os novos tempos que es-
peram o Sindicato. Ele comentou a 
importância de receber o diploma de 
remido das mãos e Déborah Cheyne, 
“que representa a oxigenação do 
Sindicato dos Músicos”, disse o ba-
terista. Também se tornaram sócios 
remidos este ano Rildo Hora, Teo 
Lima e Tufi Lutfi.

Logo depois, o baterista e novo inte-
grante da direção do Sindicato Xande 
Figueiredo, chamou a primeira atra-
ção musical da noite: Carlos Malta e 
Pife Muderno. A banda colocou todo 
o bar para dançar em uma noite que 

Dia do Músico é festejado com o lançamento 
do “Guia do Músico” e da “Cartilha do Músico”

ainda teve apresentações de Fabiano 
Marques Trio e de Rômulo Gomes, 
Itamar Assière e Xande Figueiredo, 
em uma festa que só terminou na alta 
madrugada. Representantes da Mon-
geral e da Petros – responsáveis pela 
previdência privada para os músicos 
- também estiveram presentes.

Nova diretoria

O clima era de festa, mas ninguém 
esquecia os desafios que esperam a 
nova gestão do SindMusi. O diretor 
tesoureiro Álan Magalhães declarou 
que, com a nova diretoria, o Sindi-
cato ganha impulso para colocar em 
prática projetos que ainda não foram 
realizados, principalmente os que 
dizem respeito ao fortalecimento 
da regulamentação da profissão de 
músico, à Ordem dos Músicos do 
Brasil (OMB) e direitos autorais. 
“Estas questões que precisam ser 
abordadas de forma mais incisiva”, 
ressalta Álan. 

O diretor do trabalho Alexandre 
Negreiros destacou a importância 
de, como músico e pesquisador, ter 
uma participação política mais ativa 
nos novos tempos do SindMusi. O 
novo diretor social, o percussionista 
João Bani, declarou ficar muito hon-

O Guia e a Cartilha do 
Músico
Em sua quarta edição, 
o Guia do Músico está 
cheio de novidades. Para 
começar, o novo pro-
jeto gráfico, de Jefferson 
Barros, deixou o Guia 
mais leve, moderno e fá-
cil de ser lido. Todos os 
associados estão incluí-
dos em suas páginas. No 
Guia, há informações 
sobre leis de incentivo 
à cultura, contratação 
de artistas estrangeiros 
e brasileiros, direitos 
autorais, como montar 
uma produtora, legisla-
ção referente à categoria 

do músico e muito mais.

A Cartilha, que tem ao seu fundo uma 
linda arte de Mello Menezes, propõe 
aos músicos uma forma de pensar, a 
união, pois sem ela não será possível 
vencer a batalha pelos diretos pro-
fissionais da classe. Além de apontar 
os diversos projetos de leis apoiados 
pelo SindMusi, é uma homenagem 
à todos que contribuíram para tornar 
a música brasileira forte, pessoas 
como Heitor Villa-Lobos entre tan-
tos outros.

Além disso, é possível também 
conferir todos as vantagens de ser 
filiado ao SindMusi, como dispor 
de acesso ao atendimento jurídico, 
plano de previdência complementar, 
assessoria previdenciária, além de 
plano de saúde da Unimed Rio, ex-
clusivo para os associados ao Sindi-
cato dos Músicos do Estado do Rio 
de Janeiro.

A Cartilha do Músico é imprescin-
dível para qualquer profissional da 
área e, além de conter todas as in-
formações e explicações sobre con-
vênios e parcerias do Sindicato, tem 
o objetivo de conscientizar os músi-
cos sobre seus direitos e deveres 
como profissionais.

Guia do músico e Cartilha do Músico são lançados em noite de festa na Lapa

“
”

Déborah Cheyne repre-
senta a oxigenação do 
Sindicato dos Músicos

Fernando Pereira

O Sindicato é 
independente,   dos 
músicos, resgatado 
pelos músicos para 
os músicos
reforça a presidente.

“

”
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Por Tim Rescala

Em 5 de agosto do ano passado 
foi fundada a Musimagem Brasil – 
Associação Brasileira de Compos-
itores de Música para Audiovisual. 
Criada para promover, divulgar e 
defender o trabalho dos composi-
tores deste segmento, a associação 
tem como primeiro presidente o 
compositor Alberto Rosenblit, au-
tor da música de inúmeras novelas 
e mini-séries da TV Globo, dentre 
elas a recente A Favorita. 

Em países como os EUA, por 
exemplo, os compositores de au-
diovisual teem seu trabalho re-
conhecido e valorizado, ocupando, 
inclusive, uma importante parcela 
do mercado fonográfico: o de tril-
has para cinema.

A música para audiovisual mostra a sua cara

Produções culturais que desejarem o patrocínio de recursos federais 
por meio da Lei Rouanet não precisarão mais recorrer só ao incentivo 
privado via renúncia fiscal: vão poder se tornar sócias do Ministé-
rio da Cultura (MinC), ou realizar seu projeto por meio de uma par-
ceria público-privada (PPP). As novas alternativas são algumas das 
mudanças na Rouanet propostas pelo MinC, num projeto de lei que 
esteve sob consulta pública desde o dia 23 de março. Passado esse 
prazo, os ministérios da Cultura, da Fazenda e do Planejamento, em 
conjunto com a Casa Civil, vão estudar quais sugestões apresentadas 
serão acrescidas ao texto e como. Então, ele seguirá para votação no 
Congresso.

Projeto com mudanças na Lei Rouanet estão sob consulta pública

Embora suas obras sejam bastante 
conhecidas do grande público, 
principalmente as produzidas para 
a TV, os compositores perma-
necem como ilustres desconheci-
dos. A Musimagem Brasil foi 

criada justamente para corrigir esta 
injustiça.

Os projetos da entidade para este 
ano incluem um amplo curso de 
música para audiovisual (cinema, 
tv e vídeo), que será ministrado 
por seus associados. A aula inau-
gural do curso está prevista para o 
dia 12 de maio no Conservatório 
Brasileiro de Música. Mais deta-
lhes podem ser obtidos nos sites do 
CBM (www.cbm-musica.org.br) e 
da MBr (www.musimagembrasil.
com) ou pelo telefones (21) 3478-
7610.

Um jornal da entidade também 
será lançado em breve.

Outro evento importante será o 
concerto programado para o dia 

foto do presidente Rosenblit

30 de agosto como parte da tem-
porada da Orquestra Sinfônica Na-
cional da UFF. Eu terei o prazer 
de reger a orquestra, que este ano 
trabalha com maestros convida-
dos, apresentando obras brasilei-
ras para cinema e TV, dentre elas 
a Favorita, de Alberto Rosenblit. 
Na ocasião será homenageado o 
compositor Remo Usai, autor da 
música de 122 filmes, e que tam-
bém terá obras apresentadas neste 
concerto.

Os interessados em se associar a 
Musimagem Brasil devem preen-
cher uma ficha  disponível no site 
da entidade e submetê-la à análise 
de sua diretoria. 

Segundo o Ministro Juca Ferreira, as distorções que acontecem na 
aplicação da lei levam grandes empresas a aplicar dinheiro público 
e levar o crédito por isso. A principal idéia de Ferreira com o novo 
projeto de lei é aumentar o patrocínio via Fundo Nacional de Cultura 
(FNC). O MinC pretende que, até 2012, o financiamento da cultura 
seja feito 50% por renúncia fiscal, 50% pelo fundo. 

O projeto com as alterações - que incluem ainda novas faixas de 
renúncia fiscal – esteve à disposição da população para consulta 
pública até o dia 6 de maio no site da Casa Civil: www.planalto.gov.
br/ccivil . 
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Secretaria de Cultura do Estado quer terceirizar todas as atividades e equipamentos culturais

A Assembléia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro, a ALERJ, 
recebeu o Projeto de Lei nº 1975 / 
2009, que tem como principal obje-
tivo terceirizar todas as atividades 
e equipamentos culturais em poder 
da Secretaria de Cultura do Estado, 
o que significa, em outras palavras, 
que o Estado abre mão de seu papel 
condutor e fomentador e a privati-
za o setor. Dentre as previsões, o 
fim de carreira para muitos artistas 
e técnicos e a consequente perda de 
excelência em diversos centros es-
taduais de produção cultural. Den-
tre outros motivos, pela mesma 
rotatividade nas contratações que 
aparentemente oferece à proposta 
a falsa promessa de economia – 
palavra de ordem na secretaria –, 
embora deva mesmo resultar em 

Liberalismo atinge a Secretaria de Cultura

prejuízos não só incalculáveis, mas 
irreparáveis.

Graças a deputados conscientes do 
perigo de se aprovar uma lei deste 
porte sem uma profunda discussão, 
o projeto ainda tramita na ALERJ. 
Suas entrelinhas, segundo eles, 
mostram que o Theatro Municipal 
e toda a sua história, por exemplo, 
ficariam sob controle de uma orga-
nização sem fins-lucrativos sob cri-
térios que sequer foram ainda for-
mulados. E após cada discussão, a 
Secretaria apenas anexa pequenas 
alterações, re-escrevendo em lin-
has pouco diferentes aquilo que já 
havia proposto.

Apesar de a Secretária Estadual 
de Cultura, Adriana Rattes, indi-

car que o modelo é baseado em 
exemplos internacionais e moder-
nos, a impressão deixada é mesmo 
a da privatização da cultura do 
Rio de Janeiro. Segundo ela, os 
equipamentos culturais públicos 
tem que atender aos interesses do 
público e, ainda que esta seja uma 
respon-sabilidade do Estado, não 
precisaria necessariamente por ele 
ser administrada. Na verdade, com 
a aprovação da lei, o Estado vai 
criar OSCIPs – Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Públi-
co – específicas para administrar os   
equipamentos, e apenas provê-las 
de recursos, inclusive os de re-
posição de pessoal. Contudo, não 
havendo a adesão dos antigos fun-
cionários ao novo sistema – o que 
já se anuncia – logo estarão em 

disponibilidade, quando o gover-
no do Estado terá que dobrar suas 
despesas sem, necessariamente, 
melhorar o nível da cultura. Como 
lembrou o Deputado Estadual 
Paulo Ramos, é muito vago o local 
dessa disponibilidade. 
O melhor lugar para esses fun-
cionários estarem disponíveis é 
dentro de uma orquestra, de uma 
instituição cultural do estado.

O próprio deputado Luiz Paulo 
lembrou que “Cultura é prestação 
de serviço à população, cultura 
está intimamente ligada à educa-
ção, cultura precisa ser preservada 
e difundida, não se joga o acervo 
fora pela janela!” A dúvida fica no 
que acontecerá se a cultura for fa-
talmente transformada em negócio, 
como o PL prevê.
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O SindMusi prestou solidariedade e 
apoio à luta do Teatro Casa Grande 
para que veja concretizado o seu 
projeto de criar um Central Cul-
tural nos andares superiores de seu 
prédio. Desrespeitando acordos e 
um contrato assinado em governos 
anteriores, a Secretaria de Cultura 
do Estado tentou leiloar o espaço 
à iniciativa privada, argumentando 
– para espanto da classe artística – 
que o bairro não precisa de mais 
espaços voltados para a cultura.

O Teatro Casa Grande, que cedeu 
parte de seu espaço original para 
viabilizar a construção do Shop-
ping em troca da construção do 
Centro, viu-se traído pela atual 
Secretaria de Cultura, que decidiu 
não honrar os compromissos as-
sumidos pelas gestões anteriores. 

Na contramão da história e do bom senso
um teatro de ópera e balé pres-
supõe manter os corpos artísticos 
estáveis, pois estes são a garantia 
de um trabalho continuado, do de-
senvolvimento de carreiras de su-
cesso, de espetáculos de qualidade 
e da criação de repertório. 

É lamentável constatar, através 
destes dois exemplos de falta de 
sensibilidade e de compreensão da 
importância da cultura em nosso 
estado, que justamente a Secreta-
ria de Cultura, que deveria ser sua 
maior defensora, torna-se sua al-
goz. Num caso, demonstra despr-
ezo pelo seu próprio equipamento 
cultural e, em outro, despreza os 
artistas de um segmento que deve, 
por natureza, receber a subvenção 
e o total apoio do estado.
 

Felizmente, após movimentação 
da classe artística, o Teatro Casa 
Grande conseguiu impedir o leilão 
através de uma liminar na justiça.

Em recente audiência pública na 

Musi, e que também foi debatido 
nesta audiência pública, presidida 
pelo deputado Alessandro Molon, 
foi a tentativa da Secretaria de 
Cultura do Estado de transformar 

Enquanto algumas das principais 
orquestras sinfônicas do Brasil es-
tão passando por graves crises, a 
Orquestra Sinfônica Nacional da 
UFF deu um importante passo para 
o futuro. Após uma longa batalha, 
os músicos conseguiram resgatar a 
orquestra, que agora passa por uma 
profunda revisão estrutural.
 
Após onze anos trabalhando com 
a Regente Ligia Amadio, os músi-
cos, que são servidores federais, 
legitimaram através de sua Asso-
ciação – e com o apoio político do 
SintUFF e do SindMusi – o desejo 
de trabalhar em novas bases artís-
ticas e profissionais. O primeiro 
passo já foi dado: a Orquestra se 
voltará, novamente, para a difusão 
da música sinfônica brasileira, 
objetivo principal da OSN na sua 
fundação, em 1960.

Exemplo de mudança
A idéia é aprimorar o nível artís-
tico da instituição, fortalecendo-a. 
A reestruturação da OSN-UFF será 
de grande importância para os seus 
músicos, que estão responsáveis 
pela elaboração do novo regimento 
da instituição, além da definição da 
programação de suas temporadas 
artísticas.

Outros incentivos para o corpo 
da Orquestra serão a criação do 
plano de carreira e o preenchi-
mento de vagas em aberto,  
passos à frente que serão dados 
pela classe, que luta pela dignifica-
ção do próprio trabalho.

Toda a agenda da Orquestra para o 
ano de 2009 já foi divulgada, e con-
tará com a participação de regentes 
convidados. O ano de 2010 deverá 
ser ainda mais especial, quando a 

OSN-UFF comemorará 50 anos de 
atividade. 
Com entrada gratuita, a tempo-
rada 2009 da Orquestra Sinfônica 
Nacional da UFF começou no dia 
5 de abril, no Cine Arte - UFF. O 

regente foi o maestro Henrique 
Morlembaum e o solista Paulo Pe-
drassoli, em programa dedicado à 
Villa-Lobos, Bach e Mendelsohn. 

Divulgação OSN-UFF

Assembléia 
Legislativa do 
Rio de Janei-
ro, na qual o 
SindMusi es-
teve presente, 
a questão foi 
debatida com 
mais pro-
f u n d i d a d e , 
embora, es-
tranhamente, 
a Secretaria de Cultura não tenha 
enviado nenhum representante.
Outro assunto que desperta o in-
teresse e a preocupação do Sind-

o Theatro Mu-
nicipal numa 
Organização 
Social (OS).

Criar uma Or-
ganização So-
cial no Muni-
cipal equivale 
a acabar com 
a estabilidade 
de emprego 

daqueles profissionais que  justifi-
cam a própria existência do teatro: 
sua orquestra, balé e côro. Em 
qualquer lugar do mundo, manter 

Criar uma OS no Munici-
pal equivale a acabar com 
a estabilidade de emprego 
daqueles profissionais que  
justificam a própria ex-
istência do teatro: sua or-
questra, balé e côro.
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Curso “Planejamento 
Estratégico de Carreira 
Profissional” no CBM

É um curso da área de desenvolvi-
mento pessoal destinado a profis-
sionais e/ou estudantes dos campos 
da saúde, música e outras artes, e tem 
como objetivo preparar o profissio-
nal para planejar sua carreira de for-
ma pragmática e estratégica, identifi-
cando as possibilidades no mercado 
de trabalho e agregando conhecimen-
tos para construir um planejamento 
assertivo. O curso é ministrado pela 
Psicóloga e Musicoterapeuta Raquel 
Siqueira, coordenadora do curso 
de graduação em Musicoterapia do 
CBM-CEU, e tem início previsto 
para o dia 09 de maio no Conser-
vatório Brasileiro de Música. São 30 
vagas para 10 workshops de 3 horas 
de duração, totalizando 30 horas/ 
aula, que serão realizados aos sába-
dos. As inscrições já estão abertas no 
Departamento Cultural do Conser-
vatório Brasileiro de Música - Cen-
tro Universitário. Informações: (21) 
3478 7610 e cultural@cbm-musica.
org.br /  www.cbm-musica.org.br
 
Crise nas Orquestras 
Sinfônicas

John Neschling, maestro da Orques-
tra Sinfônica do Estado de São Paulo 
e Roberto Minczuk, maestro da Or-
questra Sinfônica Brasileira, sofre-
ram com pedidos de afastamento e 
com fatos que geraram verdadeiras 
crises em suas respectivas orques-
tras.

A insatisfação com Neschling partiu 
do quadro administrativo da orques-
tra e de muitos músicos, que se diz-
iam insatisfeitos com a regência do 
maestro e com as humilhações por 
ele provocadas. O maestro acabou 
sendo demitido por e-mail.

Já a situação de Roberto Minczuk é 
um conflito direto entre músicos e 
o regente: muitos músicos achavam 
grosseira a forma como eram trata-
dos. Outro fator de crise foram os 
rumores de que haveria, no fim de 

2008, uma lista de demissões.

A OSESP já contratou o maestro 
francês Yan Pascal Tortelier para 
ser o novo regente durante o ano de 
2009 e 2010, enquanto que o quadro 
administrativo da OSB, não atenden-
do aos pedidos de seus músicos, re-
solveu por manter Roberto Minczuk 
à frente da Sinfônica.

Mudança a Vista

O Ministério da Cultura, como a 
Fundação Nacional de Artes, a FU-
NARTE, estão se preparando para 
mudanças que devem trazer mais re-
cursos para projetos das instituições.

A FUNARTE terá todo o seu corpo 
administrativo transferido para Bra-
sília. Segundo Sérgio Mamberti, 
presidente da Fundação, o objetivo 
é organizá-la nos moldes do IPHAN, 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 

O próprio Ministro da Cultura, Juca 
Ferreira, reiterou o seu apoio à mu-
dança, dizendo que a FUNARTE aca-
ba ficando um pouco “desconectada” 
dos processos, enquanto o IPHAN, 
por exemplo, tem maior participação 
no seu gabinete exatamente por ter 
sua direção em Brasília.

Projeto SindMusi – Suécia

Em 2007, o SindMusi enviou para 
o Sindicato dos Músicos da Suécia 
um proposta para desenvolver no 
Brasil uma rede nacional de músi-
cos. O projeto já foi aceito, e prevê 
em suas etapas tanto a sua comple-
ta estruturação como a germina-
ção de novos sindicatos, em outros 
estados.

 

Rio de Janeiro recebe o 
Comitê Executivo da FIM

O SindMusi, em maio de 2009, será 
o anfitrião do 95ª Reunião do Co-
mitê Executivo da FIM – Federa-
ção Internacional de Músicos. Serão 
25 representantes de sindicatos de 
músicos de todo o mundo, reunidos 
no Rio para o seu encontro anual. 

Dia Nacional da Música 
Clássica
O presidente Lula decretou o Dia 
Nacional da Música Clássica, 5 de 
março. O decreto foi assinado em 13 
de janeiro de 2009, sendo publicado 
no Diário Oficial da União no dia 
seguinte. 

A iniciativa presidencial foi moti-
vada pela escolha do nascimento do 
compositor Heitor Villa-Lobos como 
a data comemorativa dos clássicos, 
resultado de enquete realizada pelo 
canal segmentado “VivaMúsica!”, 
da jornalista Heloisa Fisher, no ano 
de 2005.

Em 2006, a prefeitura do Rio decretou 
a data oficial no município, em 2007 
o governo do estado e em 2009 foi a 
vez do governo federal reconhecer a  
importância da data e torná-la ofi-
cial. Os trâmites do processo foram 
iniciados em 2006, quando Antonio 

Grassi presidia a Funarte.

Cidade da Música só em 
2010 (fonte: VivaMúsica!)

Recente nota publicada no jornal “O 
Globo” encerra as especulação sobre 
o momento em que a Prefeitura reto-
mará as obras da Cidade da Música. 
Por um lado, assume que não con-
segue um plano que viabilize mais 
rápido a finalização da obra e, por 
outro, seguimos com o terrível risco 
de ver deteriorados ou destruídos os 
equipamentos já prontos.

Com o Theatro Municipal fechado 
para obras e a Sala Cecília Meireles 
com evidentes dificuldades estrutu-
rais (goteiras, etc.), a música clás-
sica, já tão carente, teme por seus 
espaços. Será que as questões políti-
cas se sobrepuseram mais uma vez 
às necessidades culturais? Será que 
esgotaram-se as possibilidades de 
verbas, estatais ou privadas, para a 
finalização do equipamento? 

Chegou a hora de a comunidade mu-
sical carioca se manifestar. Pode ter 
sido um absurdo tocar a obra sem 
consultas à sociedade, e será outro 
absurdo, ainda maior, jogar fora R$ 
500 milhões e todo o trabalho já re-
alizado, que daria à música clássica 
no Rio um novo patamar. 

Notas Musicais

Homenagem à Mulher na CGTB

Na Reunião da Diretoria Executiva da CGTB-RJ do dia 18 de março, 
que trouxe novos sindicatos para a instituição, foi realizada uma singe-
la homenagem às mulheres dos membros da Central.
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Na quinta-feira, dia 12 de março, estiveram na CPI do ECAD da As-
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo os diretores do SindMusi 
Alexandre Negreiros e Tim Rescala que, acompanhados do advogado 
Daniel Campello de Queiroz, ofereceram o seu depoimento para “in-
vestigar possíveis irregularidades praticadas pelo Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição - ECAD, referentes ao eventual abuso 
bem como à falta de critérios na cobrança de direitos autorais”.

O ECAD é o órgão que arrecada e distribui os direitos autorais de 
execução pública das obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas 
no Brasil. Objeto de severas críticas ao longo de toda sua existên-
cia, esteve nas 2 últimas décadas especialmente em evidência, graças 
à consolidação de sua independência em relação ao poder público. 
Afastado legalmente da tarefa de supervisar suas atividades, o Estado 
mantém-se numa incômoda  distância da gestão coletiva de direitos, 
impedido de verificar o pleno atendimento à sua função social. Situa-
ção única no mundo, contribuiu decisivamente para o agravamento 
das distorções do sistema, tendo como frutos, além desta CPI em São 
Paulo, a do Estado do Mato Grosso, em 2005, e a CPI do Congresso 
Nacional, em 1995. Não obstante o expressivo incremento em sua 
arrecadação, a distribuição de direitos e muitos outros indicadores 
de sua administração permanecem em notória e incompreensível 
precariedade.

CPI DO ECAD
Após prestar juramento, o compositor Tim Rescala pode chamar a 
atenção para a declarada perseguição aos compositores da TV bra-
sileira. O sociólogo Alexandre Negreiros expôs o cinturão de pro-
teção política ao núcleo decisório da instituição, e o advogado Daniel 
Campello demonstrou diversas inconsistências estruturais nas ativi-
dades do órgão. Os deputados se mostraram atentos às exposições, e 
solicitaram cópias das apresentações e dos demais documentos. Ao 
final, declararam este dia um “divisor de águas” para os trabalhos da 
CPI.

Apesar da competência do poder legislativo estadual ser restrita 
frente à atuação do Escritório Central, o peso político dos parlamen-
tares poderá contribuir para que o MinC tenha êxito em seu projeto de 
criação de uma nova entidade pública que supervisione as atividades 
do ECAD, o que é necessário por diversos motivos. Dentre eles, o 
fato da gestão coletiva de direitos ter sido instituída em lei exata-
mente para garantir a defesa de direitos constitucionais, através de um 
serviço que é, inevitavelmente, correspondente ao das intermediações 
financeiras. Quando uma boate paga ao ECAD, o direito autoral ainda 
não terá sido respeitado, mas somente quando esse mesmo dinheiro 
alcançar aquele autor específico, daquelas obras específicas, tocadas 
dentro dessa boate. Para isso nasceu o direito autoral, e enquanto isso 
não acontecer, continuará difícil nele acreditar.

 A prática 
musical traz 
em sua no-
menclatura 
uma palavra 
fundamental 

O Músico e o Associativismo
participantes, sejam de interesse 
material, social, jurídico, de saúde, 
de educação, ou recreação, enfim, 
das necessidades comuns.
O associativismo na música tem no 

bração de acordos coletivos, seja 
no suporte jurídico, previdenciário 
ou nos convênios. Quanto maior a 
participação da categoria em seu 
sindicato, mais fortes e acessíveis 
serão seus resultados.
Pelas características da sua profis-
são, os músicos na sua maioria tra-
balham em iniciativas de caráter 
autônomo, ainda que constituindo 
vinculações trabalhistas eventuais. 
Enquanto consumidores, colocam-
se no mercado de forma isolada, ao 
contrário de empregados de grandes 
corporações que, em grupo, con-
seguem preços muito menores ao 
adquirir produtos como assistência 
médica, seguros e sistemas previ-
denciários. E quanto maiores esses 
grupos, menores os preços para 
cada usuário.
Assim, o SindMusi é o principal 
caminho associativo para os músi-
cos no Rio, lhes garantindo acesso 
à previdência privada de qualidade, 

através da Petros/CulturaPrev, 
bem como um plano de saúde 
de eficiência comprovada, aces-
sível em qualquer lugar do País: a 
UNIMED-Rio. Ambos estão sendo 
objeto de aprimoramento das suas 
possibilidades, buscando cada vez 
mais qualificar os benefícios que 
possam oferecer aos músicos.
Os convênios diretos com profis-
sionais liberais, dentistas, escolas 
de música e lojas, e todos os ra-
mos que sejam do nosso interesse 
também estão sendo renegociados, 
com uma nova abordagem e novas 
idéias.
Sobre elas falaremos na próxima 
edição...
 
Abraços a todos
João Bani – Diretor Social Sind-
Musi / RJ

para a existência 
humana: Harmo-
nia. Diferentes sons 
se completam em 
função da música, 
como que bus-
cando um objetivo 
comum. Nenhuma 
nota é uma ilha, as-
sim como nenhum 
ser humano o é.

O associativismo é uma forma de 
organização através da qual os in-
divíduos procuram, em conjunto, 
alcançar objetivos comuns, har-
monizando diferenças em torno 
de causas próprias a todos os seus 

Sindicato dos Músicos do Rio de 
Janeiro uma entidade pioneira, que 
a cada nova gestão precisa se mod-
ernizar e se harmonizar com os 
interesses da categoria que repre-
senta: os músicos. Seja na cele-

Quanto maior a parti-
cipação da categoria 
em seu sindicato, mais 
fortes e acessíveis serão 
seus resultados.
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“FACES”
Daniel Drummond

Seu primeiro CD intitulado “Faces” é o resultado do compe-
tente ecletismo do músico, prato cheio para apreciadores da 
boa música sem rótulos. 
“Faces”, produzido pelo próprio músico, totalmente indepen-
dente, conta com 13 faixas autorais de gênero instrumental, 
que passeiam desde Música Brasileira embasada em violões 

melancólicos até Heavy-Metal virtuoso, passando por Jazz-Fusion, Baladas 
Rock, Rock Progressivo e Bossa Nova. Com influências de grandes nomes da 
música nacional e internacional, finalmente lança seu álbum, resultado de mais 
de 20 anos dedicados à música. www.danieldrummond.net

“SAGRADOPROFANO”
Felipe Radicetti
Mills Records - www.distribo.com.br

SagradoProfano é um projeto idealizado pelo músico e com-
positor Felipe Radicetti em 2005. Foram três anos até chegar 
ao disco, agora apresentado pela Mills Records em luxuoso en-
carte que abre com poema de Fernanda Abreu. Em seu 3º CD, 
Radicetti cria um ciclo de canções onde procura refletir sua 
experiência pessoal diante do sincretismo religioso e a multi-

culturalidade típicamente brasileiros. Mas não é só. SagradoProfano fala do 
amor e da fé, do que vem e do que vai, do que nasce e do que morre. Põe o pé na 
tradição e, sem escorregar no passado, olha para a frente. O compositor assina 
as músicas, os arranjos e algumas das letras, contando, em outras, com letristas 
de primeira linha. www.feliperadicetti.com

“PIANO PERFORMANCE” 
Paulo Mattar

Dicas de harmonia, solo, acompahamento e improvisação
É um livro para pianistas e tecladistas de níveis médio e 
avançado. Foi criado para melhorar a performance do músi-
co no instrumento, estimular a liberdade de criação e ajudá-
lo quanto ao seu comportamento no mercado de trabalho. 
Acompanha CD.

CONTATOS: www.paulomattar.com.br

“MARCUS LIMA” 
Marcus Lima
Marcus Lima manda para a rede seu terceiro disco solo, que 
leva apenas seu nome, o mais bem-acabado e completo retrato 
de sua arte. Produzido por João Carlos Carino, o terceiro solo 
de Marcus Lima reúne grandes músicos de categoria inquestio-
nável. Amparado por uma qualidade técnica irretocável e muita 

sensibilidade nos arranjos, o cantor e compositor apresenta em sua nova safra 
de canções um samba contemporâneo nos temas e no tom, mas que preserva o 
que há de melhor na tradição. www.marcuslima.com.br

Categoria CD

Categoria LIVRO
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EURÍDICE (GRUPO “AS GATAS”)

Eurídice da Costa Guimarães, a Eurídice, foi uma das fundadoras do 
grupo “As Gatas” em 1965 juntamente com Zenilda e Dinorah. Após 
vencerem o concurso de músicas para carnaval da TV Tupi, em 1968, 
com a música “Bloco de Sujo”, o grupo não parou mais. Seguiu ven-
cendo quase todos os concursos que participava. Além de discos solos e 
de todas as gravações dos sambas-enredo das escolas de samba, fizeram 
participações especiais em show e discos de Jackson do Pandeiro, Clara 
Nunes, Bezerra da Silva, Paulinho da Viola, Ney Matogrosso, Roberto 
Ribeiro, Leny Andrade, João Gilberto, Chico Buarque, Paralamas do 
Sucesso, Paul Simon, entre outros. 

 
CANDEIAS JR.

Joaquim Antonio Candeias Junior nasceu em 1923 na 
capital do Pará, Belém. Ele aprendeu a tocar violino 
ainda criança e compôs seu primeiro samba, “Agora É 
Tarde”, aos 12 anos. Braguinha e Jackson do Pandeiro 
foram alguns dos parceiros de Candeias e suas canções 
foram gravadas por grandes nomes do rádio brasileiro, 
como Elizeth Cardoso e Emilinha Borba. Segundo a 
família, o compositor de “Lata D’Água na Cabeça” e de 

clássicos carnavalescos como “Sassaricando” passou mal enquanto diri-
gia. Candeias morreu na segunda-feira 19/01 aos 85 anos, em um hospi-
tal de Copacabana, no Rio de Janeiro, devido a um edema pulmonar.

O SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO convoca seus associados para a 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede à Rua 
Álvaro Alvim n0 24, Grupos 401/405, nesta cidade, às 13:00horas 
do dia 25 de maio de 2009, em 1ª convocação. Caso não haja 
número legal de associados presentes, será feita a 2ª convocação 
às 13:30horas, com qualquer número, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: a)Aprovação das Contas do exercí-
cio de 2008; b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2009. 
De acordo com a alínea “B” do Art. 524 da CLT, as deliberações 
serão tomadas por escrutínio secreto. Rio de Janeiro, 24 de abril 
de 2009. Déborah Cheyne Prates - Presidente.

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS 
DO ESTADO  DO RIO DE JANEIRO ASSEMBLÉIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL  
DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado 
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca os músicos profissionais para participarem da Assem-
bléia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede à Rua Ál-
varo Alvim, 24 - Grupos 401/405, nesta cidade, às 13:30horas 
do dia 19 de maio de 2009, em primeira convocação.  Caso não 
haja número legal de presentes, será feita segunda convocação às 
14:00horas, observando-se os artigos 43 letra “a” e 38 letra “f”, 
do Estatuto, para deliberação sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1). Tabela de Cachês Mínimos. Rio de Janeiro, 30 de abril de 
2009.  Déborah Cheyne Prates - Presidente.

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO CNPJ (M.F.) N0 

27.903.624/0001-75 ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Obituário

BARROSINHO

O trompetista João Carlos Barroso, o Barrosinho, nasceu em Campos 
(RJ) e começou a estudar música aos 6 anos de idade, 
com o incentivo do pai, o saxofonista Benedito Gomes 
Barroso. Depois de tocar com músicos como Sivuca, 
Hermeto Pascoal e Robertinho Silva,  ainda tocou 
e gravou com Tim Maia, Maysa, Gilverto Gil, Raul 
Seixas e outros. Barrosinho fundou a Banda Black Rio 
com Oberdan e outros músicos. Em 1988, lançou seu 
primeiro álbum solo: “Maracatamba”, com músicas 

compostas no gênero que inventou, misturando maracatu com samba. Se 
último disco é “Praça dos músicos”, lançado em 2008. Morreu no Hos-
pital Pedro Ernesto, na zona norte do Rio  de Janeiro,  devido à falência 
múltipla de órgãos, na madrugada da quinta-feira, dia 5 de março. O 
músico dinha 65 anos, e estava internado há 20 dias.
 
 
LÚCIO NASCIMENTO

Baixista integrante do time de Leny Andrade, onde es-
tava há 15 anos. Também tocou com Pery Ribeiro. Foi 
narrador e diretor musical da Ópera Popular “Alabê de 
Jerusalém”, composta por Altay Velloso.

Anuncie Aqui
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