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Assembléia elege delegados 
para a Pré-Conferência de 
Cultura 

Lançamento

O percussionista Jadir de Castro 
lança o livro “Ciências Rítmicas e 
Memórias”.  Página 7

Na Assembléia Setorial da Música, 
realizada no dia 12 de janeiro, foram 
definidos os seis delegados e suplentes 
que vão representar o segmento mu-
sical na Pré-Conferência de Cultura, 
que acontecerá no final de fevereiro. 
A presidente do Sindicato dos Músicos 
do Estado do Rio, Déborah Cheyne, 
foi eleita a delegada que estará a fren-
te do setor artístico criativo. A idéia da 

Pré-Conferência é pensar e traçar 
as diretrizes e ações para reestru-
turar a cultura no país.Todas essas 
movimentações, que começaram 
em outubro de 2009 com as Con-
ferências Municipais de Cultura, 
vão pautar as discussões da II 
Conferência Nacional de Cultura, 
que vai ser promovida em março, 
em Brasília. Página 8

Mulheres mostram que não são apenas fonte de 
inspiração no Seminário “A Mulher da Música”

Da esquerda para direita: a chefe da Secretaria Especial de Políticas Públicas para 
Mulher, Cintia Rodrigues,  a arranjadora, Célia Vaz e líderes sindicais discutem como 
é ser musicista no Brasil. 

Virgílio Arraes: do 
bandolim ao violino 
do Padre Cícero 

Conheça a nova coluna “A saúde do 
músico”, da fisioterapeuta Carolina 
Valverde. Página 5

Conheça a história do violinista cea-
rense que guarda um tesouro: um vio-
lino que pertenceu a Padre Cícero e 
tem quase 300 anos.
Durante todo esse tempo, o instru-
mento sofreu apenas uma restauração. 
Página 3 

Veja os eventos e concursos que 
acontecem na área musical. 
Página 9

Confira as taxas do SindMusi para 
2010. Página 6

Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

Parceiros
Institucionais

O encontro realizado no final 
de novembro levantou a atu-
ação feminina no setor musical. 
Participaram do evento líderes 
sindicais de várias regiões do 
Brasil, musicistas de gêneros 
diversos, pesquisadoras e pes-
soas relacionadas a diferentes 
áreas como saúde, previdên-
cia e legislação. O objetivo do 
seminário foi refletir sobre par-
ticularidades das mulheres que 
vivem da música. A iniciativa 
fez parte do calendário de so-
lenidades do Dia do Músico, 
comemorado no dia 22 de no-
vembro.
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Virgílio Arraes: do bandolim ao violino 
do Padre Cícero



Parece que, por fim, o poder públi-
co dá à cultura o devido espaço e 
tratamento.
Com isso, uma intensa movimen-
tação se viu no ano de 2009 e pro-
mete um 2010 ainda mais agitado.  
Nascem novos movimentos, or-
ganizações, fóruns de discussões 
e a cultura é alvo de iniciativas e 
ações que vislumbram um novo 
marco regulatório, através de re-
forma fiscal, legislativa e tribu-
tária.  Se o panorama geral é de 
ebulição, claro que ao longo de 
2009  foram muitos os encontros 
para se discutir e dialogar esta 
nova estrutura.
 O SindMusi, além de atento à esta 
marcha, esteve presente em vários 
destes eventos, como audiências 
públicas, seminários e discussões 
para garantir que o trabalhador da 
música seja beneficiado de ma-
neira ampla.  Vale sublinhar nossa 
efetiva participação nas várias 
etapas da II Conferência Nacio-
nal de Cultura a ser realizada em 
março.

Paralelamente, nosso trabalho 
diretamente com a categoria  tem 
sido aprofundado através de ini-
ciativas que visam proporcionar 
capacitação e melhor adequação 
do músico no mercado. Muitos 
foram os cursos, workshops e 
seminários dedicados à nossa ca-
tegoria especificamente.  Como, 

por exemplo, o seminário “A mulher 
na música”, ação pioneira e concluí-
da com sucesso. 
O debate sobre a questão de gênero 
é agenda em todas as instâncias e ca-
tegorias, assim sendo, não podería-
mos adiar a discussão. E desejamos 
aprofundar ainda mais o debate. 
Neste sentido, pretendemos realizar 
uma pesquisa sobre a mulher musi-
cista no Rio de Janeiro envolvendo 
a PUC, que já manifestou interesse 
através da Professora do Departa-
mento de Ciências sociais, Santuza 
Cambraia Naves. É um velho desejo 
que se realiza: a parceria entre sindi-
cato e universidade. 
Prevejo um 2010 como uma partitu-
ra com poucas pausas, música densa 
e ritmo agitado.

Acompanhar esta partitura exige 
atenção e mangas arregaçadas. Não 
podemos perder notas ou conta-
gens. A dedicação é intensa e torna 
o caudaloso fluente. Alguém há de 
ponderar, e o fôlego para tudo isso? 
Lhes digo, o fôlego conquista-se a 
cada realização, a cada momento de 
reconhecimento e isso se dá quando 
a categoria está presente, unida e 
atuante.
Feliz 2010!
  
Déborah Cheyne, presidente do 
Sindicato dos Músicos do Rio de Ja-
neiro. 

“No meu primeiro ano de gestão no Sindicato, 
vi muitas batalhas antigas sendo vencidas e 
novas batalhas sendo traçadas. Percebi que ser 
diretor de maneira voluntária é um trabalho 
árduo. Muitas vezes somos obrigados a pri-
orizar nossos trabalhos rentáveis para poder 
pagar as contas, mas sempre se dá um jeito 
de participar e trabalhar em prol da categoria. 
Somente com a união de todos - diretores ou 
não - é que poderemos mudar o rumo de nossa 
profissão. Músicos participem, colaborem, fa-

çam sua parte, e nos ajudem a fazer o nosso papel de representar vocês da 
melhor maneira possível.”– Daniel Batera, baterista e diretor suplente. 

Como  Diretor Social do Sindmusi tive a opor-
tunidade de trazer para o centro das nossas dis-
cussões, questões que  abordei, quando oposi-
tor. Esse primeiro ano tem sido de rearrumação 
da casa, de levantamento do quadro social. 
Também temos trabalhado  bastante na repre-
sentação do Sindicato junto aos Poderes Púbi-
cos, acompanhando as proposições políticas 
para a Categoria, e colaborando com aquelas 
que valorizem a nossa profissão. E louvo estar 
em tão boa companhia, ciente da responsabili-
dade de compor  a diretoria dessa Instituição centenária, como muitos dos 
nossos grandes mestres já fizeram no passado.”– João Bani, percussionista 
e diretor social. 

 “Este primeiro ano como diretor, foi como 
aprender a pilotar um avião em pleno vôo, 
onde somente o fazer e o dia a dia nos fazem 
realmente conhecer como um sindicato fun-
ciona e deve funcionar da maneira correta. 
 Em 2009 foi possível definir o novo departa-
mento jurídico, refizemos um novo site com 
novas ferramentas, e triplicamos a tiragem 
do Jornal Musical aumentando para mais de 
trezentos pontos de distribuição na capital e 
em dezenas de municípios do Estado. Tam-

bém mudamos nossa consciência ambiental, adequando-nos aos novos 
tempos de consumo de energias sustentáveis. Além de termos alcançado 
uma razoável estabilidade financeira com o crescimento do número de con-
tribuintes, assim como reformamos nossa SEDE, com novas cores e novos 
ambientes” - Cesar Ehmann, produtor musical e diretor administrativo.

Diretoria Informa

Partitura com poucas pausas

Palavra da Presidente
Déborah Cheyne
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Arraes: de Crato a spalla do Royal Ballet de 
Londres

Tudo na vida de Virgílio é história. A começar pelo prédio em que mora 
na Praia do Flamengo, o segundo construído na orla com uma arquitetura 
e decoração muito peculiares, num misto de prédio residencial, igreja e 
centro cultural. Esse violinista de 80 anos que ainda atua como músico 
da OSB já teve grandes momentos com a música de câmara, mas tam-
bém marcou pela atuação na música popular, tendo trabalhado com Chico 
Buarque, Djavan, Simone, Fagner, Roberto Carlos, Tom Jobim, Wagner 
Tiso, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, entre outros. Virgílio conta em 
entrevista ao Jornal Musical um pouco dessas histórias que incluem até 
um violino que pertenceu ao Padre Cícero. Confira.

Entrevista

Jornal Musical: Como começou seu relacionamento com a música?
Virgílio Arraes: Tinha oito anos quando peguei no meu primeiro instrumento: 
um bandolim. Um dia minha mãe esqueceu o bandolim dela em cima da mesa. 
Foi aí que afinei o bandolim sozinho. Ela não acreditou quando contei meu 
feito. Mas deve ter causado algum impacto nela porque no mesmo dia fui leva-
do ao mestre de bandas da cidade para ter minhas primeiras lições de solfejo.  
 
JM: E porque você decidiu mudar do bandolim para o violino?
V.A: Ouvi no rádio um som bonito numa música. Perguntei a minha mãe que 
som era aquele e ela explicou que era um violino. Decidi que iria aprender 
violino. O único problema é que não tinha nenhum na minha cidade (Crato, 
interior do Ceará) e recorremos a um tio meu que morava no Rio, que mandou 
meu primeiro violino por correio. 
 
JM: Mas quando começou sua carreira como profissional?
V.A: Quando fui para o Rio de Janeiro. Em 1953 ingressei na Escola de Músi-
ca da UFRJ e no final dos anos cinqüenta passei em um concurso público e 
trabalhei como 2º violinista da Orquestra do Theatro Municipal. Depois atuei 
em muitos lugares como na Orquestra de Câmara do Brasil, Orquestra da TV 
Globo, na Rádio do Ministério da Educação, nas gravadoras Odeon e Philips, 
além de trabalhos freelancer. 
 
JM: Quando você acha que o trabalho na área musical começou a mudar?
V.A: A partir do início dos anos 80, quando as gravadoras começaram 
a usar os teclados que imitam os sons de vários instrumentos o tra-
balho diminuiu. No início aconteceram até movimentos de revol-
ta, como em Paris onde os músicos entravam nos estúdios e quebra-

vam tudo. No Brasil, apesar do descontentamento, aos poucos foi aceito.  

JM: E você acha que a maneira do músico trabalhar mudou?
V.A: Nos anos 60 e 70 passávamos as músicas rapidinho e conseguía-
mos fechar um LP com 12 faixas em cerca de duas horas. E recebía-
mos bem por isso. Tinha dia que gravava até 3 LPs. Hoje os álbuns de-
moram mais a sair. O gosto do público também mudou e não temos o 
mercado de antes. Vemos agora nas paradas de sucesso funk, axé e hip hop.  

JM: Quantos violinos você tem e qual é o seu favorito?
V.A: Tenho três violinos. Mas um deles é muito especial porque pertenceu ao 
Padre Cícero, que nasceu na mesma cidade que eu. O padre Cícero trouxe o vi-
olino Maggini de 1715 quando foi ao Vaticano. O padre ofereceu o violino a um 
amigo e violinista amador, que depois ofertou a um outro violonista: Paulino 
Galvão. Quando descobri que Galvão estava morando no Rio fui a casa dele ten-
tar comprar o violino, mas para minha surpresa ele decidiu me dar o instrumento. 
Por isso que esse instrumento tem um valor enorme. Além de ser uma raridade 
artística e histórica, ele nunca foi comercializado. Foi sendo passado de mão em 
mão em gestos de amizade e camaradagem. É um violino incorruptível [risos].  

JM: Esse violino Maggini já tem quase 300 anos. Foi restaurado alguma vez?
V.A: Em 1994 pelo luthier Fernando Arantes Ferrão. O braço foi trocado, mas 
o corpo (caixa acústica) permanece o mesmo. Inclusive os dizeres originais que 
estavam dentro do instrumento foram mantidos. “Adquirido pelo pe. Cícero em 
Roma – Itália 1898, of a Antônio Machado em 26/03/1929 – Ceará – Juazeiro”.  
 
JM: Qual foi o momento mais emocionante de sua carreira?
V.A: Quando toquei na orquestra do Royal Ballet de Londres. Era o spalla 
(nome dado ao primeiro-violino de uma orquestra) e recebi os cumprimen-
tos da princesa Anne da Grã-Bretanha. Outro momento marcante foi em 1974 
quando excursionei com a OSB por oito países da Europa. Toquei em teatros 
maravilhosos e conheci lugares incríveis.
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Com Virgilio Arraes



Seminário “A Mulher na Música” dis-
cutiu o papel feminino no mercado 
musical Chiquinha Gonzaga foi o sím-
bolo escolhido para representar a mu-
lher que vive da música no Seminário 
“A Mulher na Música”, que aconteceu 
de 20 a 22 de novembro no Rio. O 
evento foi organizado pelo Sindicato 
dos Músicos e contou com o apoio da 
CGTB, do Sindicato dos Jornalistas, 
da GAB Intensivo de Música e da Pe-
tros. A escolha de Chiquinha Gonzaga 
foi justificada pela escritora Edinha 
Diniz, autora do livro “Chiquinha 
Gonzaga: uma História de Vida”.
 
 - Ela foi a primeira mulher a tirar o 
sustento da música profissionalmente. 
E viveu de um modo tão marcante 
que revolucionou até mesmo a língua 
portuguesa, forçando a sociedade da 
época a criar a palavra “maestrina”, 
até então inexistente e, obviamente, 
impensada, contou Edinha, durante 
a palestra do seminário feita no dia 
20 de novembro, no Rio Scenarium. 
Após a palestra, a pianista Maria Tere-
sa Madeira fez um recital e emocionou 
a todos. No repertório, músicas como 
Abre Alas, Lua Branca, Atraente, 
Plangente.  
 
No dia 21, foi a vez de promover de-
bates que ajudassem a entender as 
peculiaridades da profissão hoje, as 
dificuldades e prazeres de ser mulher 
e musicista. Saúde do músico, previ-
dência social e mercado de trabalho 
foram alguns dos temas debatidos. 
A fisioterapeuta Carolina Valverde, 
membro do Exerser, Núcleo de aten-
ção integral à saúde do músico, expli-
cou que a mulher é mais propensa a 
desenvolver as doenças ocupacionais 
características dos músicos do que os 
homens. 
 
 -  A retenção de líquido, caracterís-
tica do período menstrual, a própria 
questão hormonal, o stress e a adre-
nalina que a mulher produz, admi-
nistrando o trabalho, filhos e marido, 
ajudam a desenvolver patologias, 
afirmou a fisioterapeuta que também 
revelou as doenças que mais atacam 
os músicos. 
 

 - Distonia, que são espasmos invo-
luntários causados por disfunção ce-
rebral, e capsulite adevisa, também 
conhecida como “ombro congelado”, 
são as doenças ocupacionais mais co-
muns, disse a fisioterapeuta. Carolina 
afirmou ainda que membros superi-
ores, lábios, bocas, pescoço e coluna 
são as áreas mais atingidas.  
Já a secretária de Relações Internacio-
nais da CGTB, Maria Pimentel, deu 
um panorama político, econômico e 
social do Brasil atual e contextualizou 
a ação dos sindicatos e das centrais 
sindicais dentro desse quadro, en-
quanto a chefe de Divisão de Políticas 
Culturais da FUNARTE, Ana Lucia 
Pardo, explicou como funciona o po-
der Executivo, e como devemos nos 
aproximar dessa esfera. Ela também 
lembrou as ações mais importantes 
que estão sendo empreendidas pelo 
ministério, como Vale-Cultura, a re-
formulação da Lei Rouanet, entre ou-
tros. Também participaram do ciclo de 
debates o advogado trabalhista e previ-
denciário, Derval de Oliveira, a Dou-
tora em Ciências Sociais e profa. da 
Faculdade de Educação da Unicamp, 
Liliana Signini, a chefe de gabinete da 
Secretaria Especial de Políticas Públi-
cas para Mulher, Cintia Rodrigues e a 
compositora, arranjadora, violonista e 
cantora, Célia Vaz. 
Mas o ponto alto do evento foi o de-
poimento das musicistas vindas de 
várias partes do Brasil, que partilha-

ram as experiências pessoais com o 
público. Luiza Helena Rode, cantora 
e tesoureira do Sindicato dos Músi-
cos Profissionais do Estado do Rio 
Grande do Sul, Sindimúsicos e Sara 
Nascimento, trompista e presidente 
do Sindicato dos Músicos Profis-
sionais do Estado de Pernambuco, o 
SindiMupe, todas filiadas à CGTB, 
explicaram a realidade da musicista 
em suas regiões. A participação des-
sas musicistas no seminário foi fun-
damental para que se estabelecesse 
um diálogo entre as frentes sindicais 
de várias localidades relacionadas à 
música, levando as informações e i-
déias discutidas no seminário para 
diferentes cantos do país. 
E para reforçar as alianças sindicais, 
foi organizado em 22 de novembro 
um Workshop Corporativo para Ges-
tores, ministrado pela doutoranda e 
mestre em Psicologia pela Universi-
dade Federal Fluminense, psicóloga 

e musicoterapeuta, Raquel Siqueira, 
no dia 22 de novembro. O objetivo 
do curso era passar técnicas de moti-
vação e trabalho em equipe, ensinar 
como detectar problemas no grupo e 
tomar decisões para saná-los. 
 Já que a música norteou o evento, não 
podia ter acabado de um modo dife-
rente: um baile dançante comandado 
pela Orquestra Lunar encerrou o Se-
minário da Mulher na Música, no mes-
mo dia em que também se comemora 
o Dia do Músico, 22 de novembro. Os 
sócios que se tornaram remidos em 
2009 foram homenageados. Foram 
eles: o cantor Aquiles Rique Reis, o 
violoncelista Alceu de Almeida Reis, 
o pianista Nelson Moraes Melim, 
o baixista João Batista Cordovil de 
Ataíde Filho, o violinista José Alves 
da Silva, o baixista e flautista Adal-
berto José de Castilho e Souza e o 
surdo Antenor Marques Filho.                                    
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Por Tamara Campos

Mulher em foco

Da esquerda para direita: a presidente do SindMusi, Déborah Cheyne, a escritora, Edinha 
Diniz, a pianista, Maria Tersa Madeira e a diretora do SindMusi, Andrea Ernest Dias.

Depois da palestra e do recital, um cocktail encerrou as comemorações no Rio Scenarium. 
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É com prazer que passarei a contribuir 
como colunista para o jornal musical e 
tenho esperanças de realmente fomen-
tar reflexões a respeito de questões 
relacionadas à saúde do músico. Em 
todos os momentos, durante a escrita, 
encontrarão termos técnicos utiliza-
dos pela fisioterapia, porém com a 
explicação deles entre parênteses. Um 
dos meus objetivos é a aproximação 
dessas duas áreas de atuação. Convi-
dar os profissionais da saúde a olha-
rem com mais cuidado para a situação 
dos músicos e chamar a atenção dos 
músicos para uma maior autonomia 
quanto ao surgimento de doenças e, 
principalmente, visando à promoção 
de sua saúde.
Primeiramente, gostaria de apresen-
tar-me e dizer um pouco sobre a idéia 
de participar deste jornal. Sou fisio-
terapeuta, formada pela Faculdade de 

Ciências Médicas de M.G. em 1999. 
Concluí mestrado em música pela 
Escola de Música da UFMG e sou 
professora da Escola de Música da 
UEMG. Sou esposa, mãe, professora, 
fisioterapeuta e amiga de músicos e, 
além disso, arrisco dizer que sou uma 
saxofonista apaixonada. 
Em 2001, chegou um contrabaixista 
no meu consultório com uma esco-
liose estrutural grave (desvio late-
ral da coluna vertebral) causada por 
posicionamento corporal inadequado 
durante a performance. A partir daí, 
mais músicos foram chegando, com 
variados problemas físicos, todos 
relacionados diretamente com o uso 
de seus corpos durante a atuação 
musical. Então, iniciei meu trabalho 
e minhas pesquisas nessa área, até 
que em 1999, juntamente com outros 
profissionais da saúde e da música foi 

fundado o EXERSER-Nú-
cleo de Atenção Integral à 
Saúde do Músico, aqui em 
Belo Horizonte.
A idéia de participar do jor-
nal musical surgiu durante 
minha participação como 
palestrante no Seminário 
“Mulher na Música”, ocor-
rido em novembro do ano 
passado. Acredito ser aqui 
um ótimo espaço para de-
senvolver o que mais me 
interessa: informação, 

Dói para tocar? 
A Saúde do Músico / Carolina Valverdde

Cobrar, Participar, Crescer.
torial, realizado ao lado da nossa sede 
com Clínico Geral, Cardiologista e 
Dentista, pudemos atender,  durante o 
ano, em torno de 10 famílias que uti-
lizaram nossos serviços regularmente. 
Um serviço simples, mas eficiente, 
que está à disposição de todos os só-
cios e seus familiares, e que poderia 
ter sido muito mais utilizado.
Dentro do que nos foi possível, auxili-
amos aos dois pedidos de doações de 
medicamentos que recebemos e nas 
despesas e apoio às famílias enluta-
das de quatro colegas que se foram. 

Na previdência complementar, por 
mais um ano, seguimos como o maior 
instituidor do Plano CulturaPrev/
Petros no País.  Seus rendimentos, 
de janeiro a setembro, período do 
último balanço até esta edição, so-
maram 8,65%,superando amplamente 
poupança, CDI, Taxa Selic e também 
o rendimento de vários outros planos 

similares. Isso tudo sendo feito sob 
medida para as características da nossa 
profissão, com limites mais flexíveis e 
considerando a sazonalidade do tra-
balho do músico.
 
No Departamento Jurídico, entre cau-
sas trabalhistas, cíveis e previden-
ciárias, obtivemos nove êxitos para 
nossos associados, estando com 80 
processos ainda em curso.
E apoiamos projetos sócio-educacio-
nais e de apresentações musicais.
Pouco diante do que é preciso? Certa-
mente. Mas proporcional à capacidade 
que temos diante da participação dos 
músicos, da ainda pequena presença 
dos nossos associados na construção 
de um sindicato que possa, com o tra-
balho de todos, ser mais eficiente no 
atendimento àqueles que mais neces-
sitam.
João Bani, baterista e Diretor Social 
do SindMusi

Como em 
toda gestão, 
diante das 
expectativas 
dos nossos 
associados, 
temos que 
encontrar nas 
cobranças e 

críticas o combustível para que pos-
samos aprimorar-nos no cumprimen-
to de nossa missão no Sindmusi. 
É a partir da utilização dos nossos 
serviços e da resposta dos associados 
que podemos mensurar o nível  do 
que oferecemos, principalmente dos 
serviços básicos e imprescindíveis, 
ainda que longe da proporção que 
almejamos e que a categoria merece.
O ano passado nos trouxe uma novi-
dade não muito boa, com as mudan-
ças impostas pela resolução 196 da 
ANS-Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que  restringe conside-

ravelmente a capacidade de formação 
de grupos de planos de saúde em as-
sociações e sindicatos, e que prejudi-
cou a expansão do nosso plano com 
a UNIMED. Embora felizmente sem 
prejuízo dos associados já contrata-
dos, que continuam com seus planos 
em pleno funcionamento, essa me-
dida da ANS nos força a buscar um 
novo enfoque na questão de saúde, na 
promoção e aprimoramento dos con-
vênios diretos com clínicas e profis-
sionais e no trabalho junto à preven-
ção.
Também nas festividades do dia do 
Músico, nas quais enfocamos o papel 
e o trabalho da Mulher na Música, 
abordamos as questões de saúde pre-
ventiva e as principais anomalias que 
acometem os músicos devido à sua 
atividade, com a participação do
ExerSer, projeto de prevenção em 
saúde , específico para o músico.
No nosso atendimento direto ambula-

conscientização, promoção de saúde.
Muitos profissionais da área da saúde, 
quando ficam sabendo que minha área 
de atuação é especificamente a saúde 
do músico, têm me perguntado coisas 
do tipo: “músico dói?” E, por outro 
lado, músicos perguntam: “doer en-
quanto toca não é normal?” E tenho 

respondido: “sim, músico dói para to-
car quando não usa bem o seu corpo!” 
E, “não, doer para tocar não normal, 
não é necessário.”
Até a próxima!

Carolina Valverde, saxofonista e fi-
sioterapeuta
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 Cada vez mais o mercado 
exige do trabalhador. Por essa razão, 
o sindicato batalhou de maneira mais 
intensa para ajudar na formação e 
preparo dos músicos este ano. Mas 
isso só foi possível graças à parceria 
com o Sindicato de Músicos da Sué-
cia, através do Projeto Brasil 2009.  
O projeto visa capacitar e reciclar os 
profissionais com cursos e workshops 
ministrados por músicos e com a ex-
pertise em áreas estratégicas. Além 
disso, todos os cursos também partem 
dos pedidos dos músicos e associa-
dos.
 Este ano também foram oferecidos o 
workshops gratuitos de Edição de par-
tituras no Finale, que ensinou como 
usar o software mais completo de 
editoração e o Workshop Gratuito de 
“Construção de Instrumentos Alterna-
tivos, ministrado pelos fundadores do 
Projeto Ciclo Natural. Cyro Kastrup e 
Marco Arruda mostraram que música, 
educação e meio ambiente são ingre-
dientes ótimos para criar um ambiente 
de aprendizado divertido. Foram apre-
sentados timbres e sonoridades úni-
cas, já que cada instrumento é afinado 
e construído de maneira diferenciada.
 O curso mais recente organizado pelo 
SindMusi foi o de Gerenciamento de 
Carreira, ministrado pela psicóloga e 
musicoterapeuta, Raquel Siqueira. As 

SindMusi divulga calendário dos cursos para o primeiro trimestre de 2010
Por um profissional mais preparado

Confraternização do curso de Gerenciamento de Carreira, ministrado pela psicóloga e 
musicoterapeuta, Raquel Siqueira.

O percussionista Jadir de Castro 
lança o livro “Ciências Rítmicas e 
Memórias”. 
Inquietação. Essa palavra descreve 
a trajetória do músico conhecido 
como o “gênio da batucada”, que 
acaba de lançar o livro “Ciencias 
rítimicas e memórias”. A obra con-
ta a trajetória de Jadir de Castro, 
que começou a atuar em orquestras 
de rádio como profissional aos 14 
anos. O lançamento oficial do livro 
aconteceu no dia 13 de janeiro, no 
Auditório da Rádio Nacional sob a 
batuta do maestro Darcy da Cruz. 
O livro mescla momentos mar-

A batucada que pegou

aulas ensinaram aos profissionais e 
estudantes de música as ferramentas 
necessárias para começar uma car-
reira e como administrá-la de maneira 
inteligente. 
-   O curso foi além das minhas expec-
tativas. Gerenciar sua carreira deveria 
ser um dever de todo músico do século 
XXI, afirmou o violonista e professor 
da UNI-RIO, Jorge Oscar. 
Já a cantora lírica Lia Teixeira de Pon-
tes Corrêa, ressaltou:
 - O curso de gerenciamento de carrei-
ra para músicos, realizado pelo Sind-
Musi deveria ter continuidade pela 
sua alta qualidade e pela competência 
e incentivo da palestrante. 
 E é devido a esse retorno positivo dos 
alunos que o SindMusi decidiu abrir 
mais uma turma do curso de Geren-
ciamento de Carreira para Músicos. 
O início das aulas está previsto para 
março. 
 Dentro do tema produção e gestão 
cultural a experts na área de marketing 
cultural, Denise Grimming, que exer-
ceu funções de destaque nas áreas da 
música como coordenadora regional 
do Projeto Pixinguinha, direção artís-
tica do Jazzmania e Rio Jazz Club, vai 
dar um curso que funcionará como 
uma consultoria coletiva para os alu-
nos. Eles vão elaborar seus próprios 
projetos tanto para captação, como 

para enquadramento nas Leis, sob su-
pervisão constante de Denise, que irá 
analisar e mapear os personagens, as 
relações e as armadilhas do universo 
da produção cultural, tendo como ob-
jetivo principal capacitar os alunos 
a formatar e elaborar iniciativas cul-
turais. 
Outros cursos estão previstos para 
2010. Estamos reforçando as parcerias 
com a Iatec e a GAB, que proporcio-
nam descontos especiais para associa-
dos. Nos meses de janeiro e fevereiro a 
GAB Intensivo de Música vai realizar 
um curso que irá preparar os alunos 
para uma prova que vai ocorrer no dia 

27/02/2010. Esse teste irá conceder 
bolsas de até 100% para as melhores 
pontuações. Os músicos que estiverem 
em dia com as contribuições sindicais 
e anuidade de sócio poderão realizar 
o curso preparatório para o bolsão 
de graça. Já os cursos e workshops 
oferecidos pelo SindMusi acontecem 
a partir de março. Fique de olho em 
nosso site: www.sindmusi.org.br. Se 
houver algum tema de seu interesse 
ou se você tem vontade de ministrar 
algum workshop no sindicato envie 
um e-mail para sindmusi@sindmusi.
org.br ou ligue para 2532-1219.

cantes da carreira do percussionista 
com partituras onde o instrumentista 
explica como explorar melhor os sons 
percussivos.  
E para Jadir não faltam histórias em-
baladas a muito batuque. Em 1956 
contracenou com Brigitte Bardot no 
filme “E Deus criou a mulher”. O 
músico aparece na cena de abertura 
tocando bongô ao lado da atriz que 
surge dançando. Também se apresen-
tou no Palácio de Buckingham, tocan-
do com a Brasiliana Ballet durante a 
coroação da rainha Elizabeth, além de 
ter sido professor de coordenação rít-
mica motora (método criado por ele) 

da Coroa Espanhola. 
Mas o interesse de Jadir era mesmo 
inovar.  Ele sempre procurou diversas 
formas de expressão rítmicas e chegou 
até a compor usando sons onomatopai-
cos.  Foi o inventor de batidas como o 
Samba Cruzado, o Samba Batucada, o 
Baião com Bateria e o Jazz Forró. Cri-
ou instrumentos de percussão como o 
tumbombales – tumbadora disposta na 
vertical e tocada com um pedal duplo 
fabricado e patenteado por ele (pedal 
gêmeo). Com o toque sincronizado 
dos pedais era possível dar maior ên-
fase aos sons, em especial ao samba, 
jazz, e músicas latinas.  O músico in-
ventou também o katriburim, mistura 
de bongô e tamborim. 
- É bom saber que nestes tempos onde 

os jovens levam o mundo nos seus 
Ipods ainda existe o desejo de con-
sumir nossas origens,  de conhecer 
e render homenagens aos nossos 
precursores: uma gente que lutou 
muito pela música e que abriu 
caminho para  sermos o que somos 
hoje em dia, afirmou um dos repre-
sentantes do SindMusi, Alexandre 
Figueiredo. 
Apesar de ter morado grande parte 
da vida na Europa, lançou 14 dis-
cos no Brasil, teve um programa na 
TV Excelsior e participou de mais 
de mil gravações. 
O livro está à venda no SindMusi, 
na Rua Álvaro Alvim, 24 sala 405 
– Cinelândia. Outras informações 
ligue para 2532-1219.

Por Tamara Campos
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Mulher Trabalhadora
A CGTB realizou de 4 a 6 de dezembro, o 2º Encontro Nacional da Mulher 
Trabalhadora. O evento foi em Praia Grande (SP) e discutiu a luta pelo cum-
primento do direito constitucional à creche e da Convenção 156 da OIT, que 
dispõe sobre à igualdade de oportunidades e tratamento para os trabalhadores 
dos dois sexos. Foi proposta também a realização de um seminário sobre saúde 
e outro sobre cultura em 2010, além de mínimo de 30% de mulheres na com-
posição da diretoria executiva e diretoria geral da CGTB. A presidente do Sind-
Musi, Débora Cheyne, além de executar na abertura do evento o Prelúdio da 
suíte nº 1, em Sol Maior para viola solo, de autoria de  Bach, fez uma exposição 
sobre cultura e o posicionamento da mulher no mercado. 

Conferência de Cultura elege delegado 
A Secretaria Municipal de Cultura realizou nos dias 24 e 25 de outubro a I 
Conferência Municipal de Cultura. A intenção foi ouvir não só as pessoas que 
vivem da cultura, mas também todos os consumidores dela no Rio. A idéia é 
elaborar um projeto de política cultural para a cidade. Durante o encontro foi 
escolhido o delegado que irá atuar na Conferência Estadual de Cultura, Leo 
Borges. Já para atuar como suplente do delegado, foi eleita a presidente do 
Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, Déborah Cheyne. 
 Outro objetivo da conferência é aquecer a discussão entre artistas, produtores, 
gestores, investidores, consumidores e demais protagonistas da cultura, pautan-
do a II Conferência Nacional de Cultura (II CNC) que será realizada de 11 a 14 
de março de 2010, na capital federal, e abordará temas como cultura, diversi-
dade, cidadania e desenvolvimento.
 
Agenda do Músico
Se você não comprou não perca tempo! A agenda do Músico 2010 é ideal para 
quem é músico, estudante de música ou simplesmente ama essa forma de arte 
e oferece várias opções de capas, cada uma com um estilo musical. Todas pos-
suem capa dura, calendários de eventos musicais de 2010, festivais, prêmios, 
audições e concursos na área. A agenda também tem uma parte que contém 
as pautas musicais, para você anotar suas idéias e escrever em qualquer lugar, 
além de um espaço que traz de forma resumida os elementos mais importantes 
de teoria musical. Na agenda do Músico 2010 também é possível consultar 
os telefones das gravadoras, editoras, associações de músicos e compositores, 
emissoras de TVs, e muito mais. A agenda, à venda na sede do sindicato, custa 
R$ 30, mas associados só pagam R$ 22 reais. Confira todas as opções de capa 
no site www.sindmusi.org.br
O SindMusi fica na Rua Álvaro Alvim, 24 – grupo 405, Cinelândia – Centro. 
 
Novo centro de cultura do Rio
A cidade de Conservatória, em Valença, a 162km do Rio, foi reconhecida ofi-
cialmente no dia 22 de outubro pelo governo do Estado como um polo cultural, 
histórico e turístico do Estado do Rio. O local, conhecido como a capital mun-
dial das serestas e serenatas, alcançou a condição de polo de cultura graças à 
Lei 5.564, de autoria do deputado Nelson Gonçalves, e sancionada pelo gover-
nador Sérgio Cabral.

De acordo com a secretaria de Comunicação do Estado, estão previstas a 
catalogação e a recuperação do patrimônio cultural existente, o ordenamento 
público e a melhoria dos serviços de saneamento básico, além de melhoras na 
sinalização viária, iluminação pública e telefonia móvel e fixa. Também será 
promovida a formação e a capacitação de mão-de-obra visando a constante 
melhoria dos serviços. Na área ambiental estão programadas as defesas do meio 
ambiente, reflorestamento, proteção das margens dos mananciais e o controle 
de qualidade do ar e da água. Um calendário, elaborado através de incentivo 
público, vai conter os eventos e divulgá-los. 

Por Tamara Campos

A Assembléia setorial da Música 
do Rio de Janeiro elegeu no dia 12 
de janeiro os três delegados e su-
plentes do Rio de Janeiro que farão 
parte da Pré-conferência de Cul-
tura, que será realizada em feve-
reiro deste ano. Entre os delegados 
eleitos está presidente do Sindi-
cato dos Músicos Profissionais do 
Rio de Janeiro, Déborah Cheyne, 
que vai representar a classe Artís-
tica/Criativa. Cada Estado e o 
Distrito Federal terão direito ao 
máximo de 50 delegados para atu-
arem na II Conferência Nacional.  

A assembléia aconteceu no Auditório 
da Escola Municipal Calouste Gul-
benkian, Cidade Nova, e foi aberta 
a todos que tivessem interesse em 
acompanhar as discussões. Partici-

Assembléia Setorial do Rio 
de Janeiro elege delegados

param do evento representantes de 
vários segmentos da cultura, como 
o atual representante do Estado no 
Colegiado Setorial da Música e co-
ordenador do Fórum Permanente 
de Música do Rio de Janeiro, Fla-
vio Mattos de Oliveira, o represen-
tante da Rede Rio Música, Gustavo 
Leão, o diretor social do Sindicato 
dos Músicos do Rio de Janeiro, 
João Bani, as representantes da FU-
NARTE,  Maia Lemos, Gabriela 
Góes e Eulícia Esteves, e o membro 
das Casas Associadas, Léo Feijó. 
Dos delegados e suplentes eleitos 
setorialmente e territorialmente 
serão escolhidos 30 para represen-
tarem as cinco macrorregiões na II 
Conferência Nacional de Cultura, 
que vai acontecer em março e terá 
como temas assuntos relacionados 
à cultura, diversidade, cidadania e 
desenvolvimento.

A presidente do SindMusi, Déborah Cheyne, eleita delegada que irá representar 
a classe Artística/Criativa na Pré-conferência de Cultura.



Agenda

Oportunidades
9º Prêmio Nabor Pires Cama-
rgo – Instrumentista
Já estão abertas as inscrições para 
o Prêmio Nabor Pires Camargo. O 
concurso é voltado à música popu-
lar brasileira e o objetivo é tornar 
a obra do compositor indaiatubano 
Nabor Pires Camargo mais conhe-
cida, além de descobrir novos cria-
dores e interpretes.   As inscrições 
podem ser feitas 04 de janeiro a 
26 de março. O candidato deverá 
inscrever-se individualmente con-
correndo com duas músicas: uma 
de Nabor Pires Camargo e outra de 
livre escolha, desde que faça parte 
do repertório de música popular 
brasileira e tenha a duração máxi-

Legislativo

Vale-Cultura é aprovado na Câmara 

ma de 5 minutos.  Os prêmios variam 
de R$ 6.000,00, primeiro lugar, a R$ 
1.000,00, quinto colocado. Outras in-
formações no site: www.premionabor.
com.br
  
XII Festival de Seresta Silvio 
Caldas -  A universidade UNIGRAN-
RIO promove em parceria com a Pre-
feitura Municipal de Valença e com 
a Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo o XII Festival de Seresta Sil-
vio Caldas. As inscrições vão de 04 de 
janeiro a 17 de março, mas somente 
homens podem participar. Valsa, can-
ção e modinha são os gêneros deste 
ano. A final do concurso acontece no 
dia 1º de maio em Conservatória, Va-
lença. Outras informações ligue para 
(21) 2672-7781 ou mleal@unigranrio.
com.br
 

Workshops em Los Angeles - Já 
estão abertas as inscrições para o 5º 
Ascap “I Create Music” Expo, que 
acontecerá em Los Angeles, Califór-
nia. De 22 a 24 de abril, músicos e 
compositores do mundo inteiro irão se 
reunir em uma série de apresentações 
e workshops. Outras informações no 
site: www.ascap.com/expo
 
Concurso Quarteto Lignea - As 
inscrições para o Concurso de Com-
posição Quarteto Lignea 2010 vão até 
22 de fevereiro. Os trabalhos, obriga-
toriamnete inéditos, devem ter duração 
de 10 a 20 minutos serem executados 
por viola pomposa, violino, clarinete 
e fagote. Os candidatos vencedores 
vão ter as obras gravadas e apresenta-
das na Europa, além de um prêmio em 
dinheiro de R$ 1 mil a R$ 3 mil. Ou-
tras informações no site: http://lignea.

musicaerudita.com. 
 
  Rio Music Conference - De 10 a 
16 de fevereiro o evento irá reunir 
além dos expositores, gravadoras, 
Djs, fabricantes de equipamentos, 
varejistas de roupas e assessórios, 
ofertas ligadas à indústria musi-
cal, como equipamentos e cursos. 
Outras informações no site: www.
riomusicconference.com.br
  
Festival Música do Mundo
 A cidade mineira de Três Pontas foi 
o local escolhido para a realização 
do 2º Festival Música do Mundo, 
que acontecerá no segundo semes-
tre de 2010. Bandas e atrações de 
teatro de rua e circo podem efetuar 
inscrições a partir do carnaval. 
Outras informações no site: www.
festivalmusicadomundo.com.br.
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O Sindicato fica de olho para alertar você das mudanças nas leis. Em cada 
edição, vamos falar sobre os projetos que estão tramitando ou já foram apro-
vados. 
 - Lei Complementar nº 133/2009 - publicada, no final de dezembro, no 
Diário Oficial da União, a sanção da lei do Simples, enquadra produções 
cinematográficas, artísticas e culturais no regime de tributação para Micro 
e Pequenas Empresas. A partir desse ano, os trabalhadores do setor cultural 
vão pagar uma alíquota mínima de 6%, em vez dos atuais 17,5%. O Simples 
da Cultura reúne quatro impostos federais, um estadual e um municipal. O 
texto sancionado altera a Lei Complementar nº 123/2006 (que instituiu o Es-
tatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Essa mu-
dança na legislação que permitiu aos trabalhadores do setor cultural serem 
enquadrados na tabela do chamado Simples Nacional. De acordo com dados 
do IBGE, o Simples da Cultura deve contemplar 6% das empresas brasile-
iras, que exercem atividades culturais. As empresas têm até o final de janeiro 
de 2010 para optar pelo Simples.

De olho na lei

Apenas 14% dos brasileiros vão regularmente ao cinema, 96% não frequentam 
museus, 93% nunca foram a uma exposição de arte e 78% nunca assistiram a 
um espetáculo de dança. É para mudar esse panorama traçado pelo Ministério 
da Cultura, que a Câmara dos Deputados aprovou no dia 14 de outubro o pro-
jeto de lei que prevê a criação do Vale-Cultura. A aprovação foi elogiada por 
artistas e também por entidades ligadas ao comércio e indústria. 
O projeto, que foi lançado em julho pelo presidente Lula, recebeu recentemente 
duas emendas no Senado Federal (PLC 221/2009), e retornou a Câmara dos 
Deputados em dezembro do ano passado. Agora, os deputados devem aceitar 
ou rejeitar as emendas ao PL 5798/2009 entre 2 e 11 de fevereiro. Após esta 
data, o projeto vai trancar a pauta da Casa.
Da Câmara, o PL do  Vale-Cultura seguirá para sanção presidencial, e será 
regulamentado em 60 dias após a data de sua publicação.
O Vale-Cultura prevê um benefício no valor de R$50,00 mensais que poderão 
ser gastos em ingressos de cinema, teatro, shows, museus e na compra de li-
vros, CDs e DVDs. A idéia é que o vale seja distribuído na forma de cartão 
magnético, para impedir que o auxílio seja convertido em dinheiro. 
O programa vai funcionar da seguinte forma: as empresas que desejarem for-
necer o benefício aos empregados vão ter a possibilidade de deduzir até 1% 
no Imposto de Renda. A princípio, o auxílio é destinado a trabalhadores que 
recebam até cinco salários mínimos, mas as empresas que não tiverem atingido 
o teto de dedução do IR poderão estender o vale para outros funcionários. A 
expectativa do Ministério da Cultura é aumentar em até R$ 600 milhões por 
mês o consumo cultural no país.
O trabalhador que ganha até cinco salários mínimos poderá arcar com até 10% 
do valor total do Vale-cultura. Já a contrapartida do trabalhador que ganha mais 
que cinco salários pode variar entre 20% e 90% do valor do Vale-cultura.
O benefício que a princípio era dedicado somente a trabalhadores que ocupas-

sem cargos na iniciativa privada foi entendido também a servidores federais, 
estagiários das empresas privadas que aderirem ao programa.  
Um ponto que gera discussões no projeto é a crítica feita pela oposição de que 
somente as empresas que são tributadas por lucro real poderão se beneficiar dos 
incentivos fiscais do programa. As empresas que operam por lucro presumido 
e que participam do Supersimples não participariam devido ao que o governo 
definiu como “dificuldades técnicas” em conceder o benefício. Mas a relatora 
do projeto, deputada Manuela D’Ávilla, alegou que o Vale-Cultura atingiria um 
total de 14 milhões de trabalhadores.



Anuncie Aqui
Maiores informações

sindmusi@sindmusi.org.br

2532-1219  
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Obituário
Albert Luiz Farah – 12/02/1948 a 27/10/2009
 O músico Alberto Farah morreu no dia 27 de ou-
tubro de 2009. Ele era tecladista, pianista, arran-
jador, compositor e produtor. Iniciou os estudos 
musicais aos 7 anos como violinista e pianista. 
Foi aluno do maestro Guerra Peixe e trabalhou 
com música erudita e popular. Fez parte do Quin-
teto do saxofonista Victor Assis Brasil em con-
certos e gravação de discos no Brasil. Realizou 
vários trabalhos como produtor de vários artistas 
como, Paulo Moura, Peri Ribeiro, Elza Soares, 

Tito Madi, Lennie Dale, Danilo Caymmi, Rosa Maria, Roberto Menescal, 
Baby Consuelo entre outros. 

   
José Santa Roza – 19/10/1955 a 03/12/2009
 O músico José Santa Roza Torres Barbosa mor-
reu no dia 3 de dezembro. Ele era  reconhecido 
como um dos maiores baixistas do país. Ele tam-
bém era produtor e arranjador e trabalhou com 
muitos artistas como Marcio Montarroyos, Ri-
cardo Silveira, João Nogueira, Paulo César Pi-
nheiro, Silvio César, Leo Jaime, Amy Duncan e 
muitos outros. Nos anos 2000 fez parte dos J.T. 
Meirelles’ Copa 5 group, que tocou no “TIM 
Festival 2003”. 

  

Carlinhos Galvão – 06/06/1946 a 17/12/2009

Carlinhos Galvão foi coordenador por 12 anos da 
Escola de Música de Brasília (EMB). Ele tam-
bém era professor, compositor, maestro e etno-
musicólogo. Carlos Galvão morreu de cancêr, 
doença que combatia desde 2007. Licenciado em 
educação musical pelo Instituto Villa-Lobos (Rio 
de Janeiro), bacharel em composição, regência e 
contrabaixo pela UnB, esse carioca dedicou boa 
parte de sua vida à educação, mas também com-

pôs obras como Ludus eletroacusticus, Lumens, Transient gadget, Paran-
golé desvairado e Floating flutes. Carlos Galvão deixou esposa, três filhos 
e dois enteados. 

João Batista Stockler Pimentel – 01/02/1930 a 
11/12/2009
 O músico João Batista Stockeler, conhecido 
como Juquinha Stockeler, era baterista e com-
positor. Iniciou a carreira como baterista em 
Caxambu, em 1951, ao lado de Mário Saliva e 
de Garoto, que montou a bateria dele. 

Gravou com inúmeros artistas da música popular 
brasileira, como Tom Jobim, Billy Blanco, Eli-
zeth Cardoso, João Gilberto, Carlos Lyra, Mar-

cos Valle, Roberto Menescal, Cartola, Agnaldo Timóteo, Elis Regina, Beth 
Carvalho, Elza Soares, Clara Nunes, Martinho da Vila, entre outros.  Tam-
bém teve carreira internacional, e trabalhou ao lado de Nat King Cole, Roy 
Hamilton, Billy Eckstine, Teddy Randazo, Paul Anka, Lucho Gatica, Sarita 
Montiel, Armando Manzanero, Gregório Barrios. Recentemente, ainda em 
atividade, tocava pela noite carioca no Stockler Trio. 
 

 
Eduardo Del Aguila Caribé 11/12/1970 a ja-
neiro de 2010
 O guitarrista, violonista e tecladista, Dudu Cari-
bé, começou a tocar em bandas de heavy metal 
com 15 anos. Ele trabalhou com ícones da MPB, 
como Baby do Brasil, Milton Nascimento, Gil-
berto Gil, Ivan Lins, Markos Resende, Joanna, 
Dudu Nobre, Almir Guineto, Martinho da Vila, 
entre outros. As maiores influências do músico 
eram Pat Metheny, Coltrane, Jimi Hendrix, Tom 
Jobim, Sting e Gonzaguinha. 
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Chorando à Toa

Numa visão moderna, seguindo a tendência do movimento 
dos chorões cariocas, em Descontraído o gênero é apresen-
tado em algumas músicas na sua forma mais tradicional e 
em outras se fundindo a outros ritmos populares, ganhan-

do novas sonoridades. O CD é um trabalho do grupo “Chorando à Toa”, criado 
no início do ano de 2004 e composto por cinco jovens formados na Escola de 
Música da Rocinha, que  atuam profissionalmente tocando em festas e eventos 
diversos. No violão, Paulo Vítor Coutinho, Carlos Mendes no Cavaquinho e 
Voz, Carla Mariana na Flauta Transversa, Renato Alves no cavaquinho e per-
cussão e Diego Domingues na percussão.  O repertório traz treze músicas iné-
ditas ou pouco difundidas de compositores da atualidade que circulam pelo 
Choro e MPB.

A música que dá título ao álbum foi escrita pela dupla de integrantes do grupo, 
Carlos Mendes e Paulo Victor, que também assinam outras duas músicas do 
CD. Jacob do Bandolim é o único compositor consagrado de “Descontraído”, 
mas a faixa que o mestre assina, “Maroto”, faz parte de um acervo recém desco-
berto pela família e só foi gravada uma vez. 
 
Para conhecer melhor o trabalho do grupo acesse  www.emrocinha.org.br ou 
www.myspace.com/chorandoatoa 

Orquestra Tabajara

 Em “Orquestra Tabajara de Severino Araújo – a vida 
musical da eterna big band brasileira” (Companhia 
Editora Nacional), o autor Carlos Coraúcci narra a ir-
resistível história, humana e musical, dos grandes ins-
trumentistas do país que passaram pela banda que foi 
um verdadeiro celeiro de talentos.  Criada em 1933, a 
Tabajara é a mais famosa orquestra popular brasileira. 

Inspirada nas big bands americanas, foi decisiva para a modernização da músi-
ca no país. Talento múltiplo, Severino tem lugar garantido na história da MPB 
como compositor (é dele Espinha de bacalhau, peça essencial do repertório do 
choro), instrumentista exímio, seguro band leader e genial arranjador. Em uma 
época fecunda de grandes maestros e arranjadores, como Radamés Gnatalli, 
Guerra Peixe e Leo Peracchi, cujo centro de gravidade eram as rádios Tupi 
e Nacional, Severino conquistou lugar entre os maiores. Com seus arranjos 
“agressivos” e totalmente diferentes do que se fazia na época (nas palavras do 
saxofonista e clarinetista Paulo Moura, ele próprio um ex-Tabajara), sua in-
fluência perdura até hoje. Este livro agradará tanto aos fãs de Severino Araújo e 
seus músicos endiabrados quanto a musicólogos, pesquisadores e apreciadores 
da música em geral, curiosos por conhecer mais a fundo nossa MPB. O lança-
mento do livro aconteceu no dia 1 de dezembro, das 19h às 21h, na Livraria 
da Travessa do Barra Shopping.   Famosíssimo conjunto liderado por Severino 
Araújo, a Orquestra Tabajara ganhou um livro sobre sua trajetória. Paulista 
de Franca, Carlos Henrique Coraúcci está lançando “A Orquestra Tabajara de 
Severino Araújo – a vida musical da eterna big band brasileira”.

Carlos Henrique Coraúcci, escritor e memorialista, nasceu em Franca-SP. É au-
tor de Um show de rádio – a vida de Estevam Sangirardi (São Paulo, A Girafa, 
2006) 

Heitor Villa-Lobos e o violão

 Mesmo com um tema já bastante explorado, Humber-
to Amorim conseguiu mostrar talvez a maior pesquisa 
já realizada sobre o assunto no Brasil. Um concerto 
foi organizado para marcar o lançamento do livro, que 
ocorreu no dia 8 de dezembro, na Academia Brasileira 
de Música, que também assina a publicação da obra. 
“Humberto Amorim, com rara perspicácia, sensibili-

dade e um disciplinado método de pesquisa, soube fazer a abordagem deste 
gigante da música do século XX e de seu instrumento de seis cordas. O pesqui-
sador soube separar a lenda do documento, o mito da verdade, o empírico do 
técnico. Somente um artista que conhece e toca tão bem a obra de Villa-Lobos 
e, ao mesmo tempo, um estudioso plenamente preparado com as ferramentas 
da musicologia moderna, poderia nos oferecer um trabalho desta envergadura. 
Com Heitor Villa-Lobos e o Violão, Humberto Amorim completa o ciclo de 
estudos sobre a obra violonística de Villa-Lobos”, Ricardo Tacuchian, Presi-
dente da Academia Brasileira de Música. 

Chiquinha Gonzaga

“Chiquinha Gonzaga - Uma história de vida” é a 12ª 
edição da biografia da mulher que enfrentou a ordem 
social com ousadia inédita. Compositora e maestri-
na de sucesso numa época em que mulher não tinha 
profissão, Chiquinha Gonzaga abriu caminhos e aju-
dou a definir os rumos da música brasileira. Compôs 
cerca de duas mil músicas e 77 partituras para peças 
teatrais.  Esta nova edição do livro foi revista e atu-

alizada, e reúne um material inédito, como o processo de separação movido 
por Jacinto Ribeiro do Amaral, marido de Chiquinha, no Tribunal Eclesiástico 
do Bispado do Rio, além do matrimônio às ocultas de seus pais, um oficial do 
Exército e uma mestiça alforriada.

O livro também possui 88 fotografias de Chiquinha e do Rio Antigo, cinquenta 
e uma a mais do que a edição passada.  Edinha Diniz é formada em ciências 
humanas pela Universidade Federal da Bahia. A pesquisadora atualmente de-
senvolve projetos relacionados à música brasileira. 

CD

LIVRO
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