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Órgão Oficial do Sindicato dos Músicos
Profissionais do Estado do Rio de JaneiroEdição Nº 45

Descubra como evitar doenças 
ocupacionais no espaço A Saúde 
do Músico. Página 5

Estudioso da música contem-
porânea, o maestro, compositor, 
instrumentista, pensador e agi-
tador cultural Roberto Victorio 
conta um pouco de sua história 
para o Jornal Musical. Ele fala 
sobre música contemporânea no 
Brasil e relata a dificuldade do 
gênero em conseguir projeção na 
mídia: “É uma luta contra tsuna-
mis”, brinca. Ele também con-
versa sobre seu último trabalho, 
“Chronos”, que contou com o pa-
trocínio da Petrobras e foi lança-
do em março no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Cuiabá. Pág 3

Sindicato faz homenagem 
para as mulheres
Página 4

Confira os obstáculos que um pouco 
de charme podem vencer na história 
da coluna Bastidores. Página 8

Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

Parceiros
Institucionais

Sindmusi promove workshops gratuitos em julho

O SindMusi festejou com os músicos o Dia Internacio-
nal do Trabalho (1º de maio) na Choperia Brazooca, na 
Lapa. Cerca de 30 profissionais refletiram sobre o setor 
cultural e aspectos da profissão de músico, além de sa-
borearem a feijoada servida na casa. Destaque para a 
presença do compositor Wilson das Neves, do percus-
sionista Jadir de Castro, além de vários membros da 
Orquestra Sinfônica Brasileira. Pág.6

Dia do trabalhador 
é comemorado com 
feijoada

Entrevista
Com Roberto Victorio

O Sindicato dos Músicos do Rio vai 
oferecer para os músicos profissionais 
workshops profissionalizantes gratui-
tos. Os cursos vão ser dados durante 
dois dias de evento programados para 
o mês de julho. A idéia é fornecer ao 
músico ferramentas necessárias para 
montar um marketing pessoal eficiente, 
muitas vezes fator determinante na 
busca por uma vaga. Como tirar uma 
fotografia profissional de qualidade, 
técnicas para montar o release profis-
sional e dicas de maquiagem para o dia 
a dia e palco serão alguma das oficinas 
dadas. Pág. 4

Porque música é coisa séria

Encontro de gerações: o baterista Xande Figueiredo, o sambista Wilson 
das Neves, o baterista Andre Tandeta, e o percussionista Jadir de Castro.  



Diretoria Informa

Partitura com poucas pausas

Palavra da Presidente
Déborah Cheyne
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Expediente

Qual músico não percebe o 
Primeiro de Maio como uma mera 
possibilidade de trabalho, ou um 
simples feriado? 
Se nós, músicos, somos suposta-
mente sensíveis e dotados de um 
senso maior e intelectualmente 
privilegiados, deveríamos ter uma 
concepção mais profunda desta 
data. Não apenas a data, mas a 
partir disto nos inserirmos num 
contexto bem maior do que nos-
sas quatro paredes, onde diari-
amente nos esmeramos lapidando 
técnica e musicalidade. Precisa-
mos romper estas paredes.

O Primeiro de Maio é uma data 
que marca mundialmente, e não 
à toa, a luta de trabalhadores que 
buscam dignidade e melhores 
condições de trabalho. Não é isso 
que nós músicos buscamos? 
Talvez a nossa dificuldade seja 
em nos perceber como aquele 
trabalhador modelo. De fato não 
somos, temos legislação especí-
fica justamente por termos uma 
atividade atípica, mas isso não 
nos exime da convivência num 
coletivo onde toda uma cadeia de 
produção se faz necessária para o 
exercício da nossa atividade.

Nesta cadeia estão inseridas deze-
nas de atividades distintas, desde 
uma empregada doméstica que 

Comentários sobre a Assembléia Geral Ordinária de Prestação de Contas

A Diretoria tem motivos de sobra para comemorar, apesar de lamentar o 
baixo número de associados presentes na última Assembléia Geral Or-
dinária, realizada no último dia 29 de março de 2010, cujo objetivo foi 
apresentar e aprovar as contas do exercício anterior. 

Na comparação com o exercício de 2008, a Categoria saiu no lucro com lar-
ga vantagem! A atual gestão enxugou todas as despesas, especialmente com 
a folha de pagamento, reduzindo consideravelmente os gastos com pessoal. 
O principal fator para obtenção deste resultado foi a completa reformulação 
do Departamento Jurídico da entidade, o que constitui o cumprimento de 
uma das metas de campanha.

Outra rubrica que merece destaque é a das despesas administrativas que 
também foram reduzidas e, como conseqüência lógica, também reduziram-
se as despesas fiscais e tributárias.

Quanto às Receitas, apesar de ter ocorrido uma drástica redução geral da 
quantidade de dinheiro que entrou no Sindicato no ano de 2009 em relação 
a 2008, especialmente no que se refere ao Art. 53 da Lei 3.857/60, que tem 
sido alvo de ataques inescrupulosos de adversários da categoria, observou-
se um aumento das Contribuições Sociais (o antigo imposto sindical) o que 
significa mais profissionais fora da informalidade, que é outra meta de nos-
sa campanha atingida com muita competência: o combate à informalidade 
nas relações de trabalho dos profissionais da música.

Todos os documentos e balancetes foram aprovados tanto pelo Conselho 
Fiscal quanto pela mencionada Assembléia por unanimidade e se encon-
tram em nossa sede à disposição de todos os associados.
Tais resultados positivos se devem ao foco da atual gestão na capacitação 
dos profissionais e da diretoria da entidade, através da intensificação da 
promoção de cursos, seminários e workshops, o que proporciona uma ad-
ministração mais racional e uma aproximação maior com os músicos que 
compõem a categoria. 
 
Agora, só resta o apelo para que os nossos associados participem mais ati-
vamente, inclusive cobrando e fiscalizando as atividades do sindicato em 
prol da categoria, bem como apresentando suas sugestões quanto a linhas 
de atuação a serem adotadas pela Diretoria.

Gestão afinada
cuida da nossa vida até o indivíduo 
que monta uma baita estrutura de 
palco. 

Passou da hora de pensarmos no co-
letivo, no descaso como são tratados 
estes e tantos outros trabalhadores ex-
cluídos e explorados, desprovidos de 
direitos básicos.

Esta realidade é também conhecida 
pelos músicos, mas nós músicos ten-
demos a percebê-la como uma reali-
dade exclusiva nossa, não contextua-
lizando-a num quadro maior.

Somos todos trabalhadores, ativi-
dades diferentes, mas iguais nos direi-
tos e obrigações de cidadão e de ser 
humano. Dignidade é direito de todos, 
acesso ao trabalho é direito de todos, 
condição razoável de trabalho é direi-
to de todos. Assim sendo, por que não 
vemos os músicos engajados em lutas 
maiores? Como podemos lutar pela 
nossa respeitabilidade deixando de 
lado a ponta fraca da corda? 
Somos nós os donos do som, da voz, 
da palavra; devemos nos fazer pre-
sentes e ativos nas lutas coletivas, nos 
compreendermos como parte de um 
todo.

A batalha por um mundo melhor é 
toada para se cantar em uníssono. 
Primeiro de Maio é dia do músico!



Multiplicidade da vida

Prestes a completar 50 anos, acumula dez CD’s gravados e como com-
positor tem em seu catálogo mais de duas centenas de obras executadas 
nos principais eventos de música contemporânea fora do país,  como o 
Festival de Música Nova de Zurique, Hamburgo, Nova Iorque, Buda-
peste, entre outros, além de ativa participação como compositor e regente 
em todos os eventos ligados à música contemporânea no Brasil. Sem-
pre com um forte teor de ruptura, ele é um experimentalista, provocador, 
que já compôs e interpretou composições de sua autoria com poesias de 
Wladimir Dias Pino, Silva Freire e Manoel de Barros. O Jornal Musical 
entrevista o maestro e compositor Roberto Victorio.  

Entrevista
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Com Roberto Victorio

Jornal Musical: Como é trabalhar com música contemporânea? 
Roberto Victorio: É trabalhar com o incognoscível e tendo como meta deixar 
um legado sabendo-se que é a própria construção da história que está em nos-
sas mãos.

JM: Se você pudesse definir a música contemporânea em duas palavras 
quais seriam?
RV: Novos horizontes.

JM: Como uma pessoa interessada em música contemporânea pode seguir 
carreira? Existe um caminho mais indicado como cursos e universidades 
recomendadas? 
RV: Primeiro, sendo um bom músico dentro dos parâmetros tradicionais, e de-
pois, procurar se envolver com o repertório fundamental do séc. XX e partici-
par de algum grupo específico (de câmara, coral, etc). No Brasil, dentro das 
universidades, temos pessoas importantes, muito competentes e absolutamente 
envolvidas com música contemporânea. 

JM: Que lugares do mundo são tidos como referência para música con-
temporânea?
RV: Vários. Temos núcleos espalhados por todo o mundo e em lugares
inimagináveis como Irã, Estônia, China (com excelentes compositores), Co-
réia, Islândia. O Brasil, por incrível que possa parecer, é um grande celeiro.

JM: Você acha que o grau de complexidade da música contemporânea 

interfere na veiculação dela pela 
imprensa? Para tornar o estilo mais 
conhecido devemos primeiro “edu-
car” os ouvidos das pessoas ou in-
vestir em divulgar mais na mídia o 
estilo?  
RV: É uma resposta longa [suspira]. O 
problema de base é a própria educa-
ção dos músicos em geral que são ini-
ciados com métodos arcaicos e total-
mente voltados para os séculos XVIII 
e XIX. É claro que a mídia, que  só 
joga lixo nos ouvidos das pessoas, diz 
que “isso” é que é bom, e as pessoas 
acreditam, pois música, banana, carro, 
escova de dentes é a mesma coisa para 
esses monstrengos capitalistas. Não 
é porque a música contemporânea é mais complexa que não é ouvida e sim 
porque as pessoas não têm acesso a essa complexidade, que se “complexifica” 
com a (des)audição imposta pelas mídias. Nos séculos 20 e 21 surgiram deze-
nas de compositores brilhantes que ficaram na obscuridade total. Nunca se teve 
tanta produção e, ao mesmo tempo, nunca se ouviu tão pouco. Nos últimos 
quatro anos, perdemos compositores importante: Iannis Xenakis, Stockhausen, 
Lutoslawsky, Ligeti, Berio, sem sequer as pessoas terem conhecimento que 
existiam. 

JM: Como surgiu a idéia de fazer esse último trabalho, “Chronos” e como 
foi a receptividade do público nos shows de lançamento? 
RV: Por causa de minhas pesquisas sobre o tempo na música, que é um grande 
fascínio para qualquer pesquisador/compositor. Na verdade Chronos é um tra-
balho não tão recente, ele foi concluído (as 10 obras) em 2004. Todos os shows 
foram maravilhosos e a receptividade do público incrível. As pessoas, mesmo 
as não acostumadas com estas sonoridades, percebem quando o trabalho é bem 
feito, bem executado.

JM: Você ganhou diversos prêmios ao longo de sua carreira. Teria algum 
com um gostinho mais especial? 
RV: O Prêmio da Sociedade Internacional de Música Contemporânea (SIMC) 
que foi realizado na Romênia, em 2000. É uma seleção muito específica de 
obras enviadas do mundo inteiro. Os brasileiros ainda não tinham participado. 
O primeiro prêmio internacional, em Montevidéu, em 1985, quando ainda tinha 
25 anos, também foi muito importante. 

JM: Você lançou “Chronos” no final de março. Já planeja projetos para o 
futuro?
RV: Chronos já é “quase” passado, muitos outros projetos já estão prontos, 
outros em andamento, e muitos se materializando.
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SindMusi homenageia as mulheres  
O Sindicato dos Músicos do Rio abriu 
o calendário de eventos deste ano 
comemorando o Dia Internacional da 
Mulher. O maquiador Jorge Muniz 
ensinou as novas tendências do mundo 
da maquiagem e explicou desde o visu-
al básico, para o dia a dia, até a maqui-
agem indicada para as artistas usarem 
durante a apresentação de shows e es-
petáculos. Ele trabalha prestando con-
sultoria para televisão, casamentos e 
teatro. Jorge também foi o responsável 
pela caracterização do elenco que fez 
os shows de abertura e encerramento 
dos Jogos Pan Americanos do Rio em 
2007.  
 
- A maquiagem não pode incomodar 
durante a apresentação. O rímel borra-
do pode ser evitado com a escolha dos 
produtos certos, primeiro passo para 
uma boa maquiagem. Os refletores e 
luzes do palco acabam causando tran-

spiração excessiva, por isso é reco-
mendado o uso de cosméticos com alto 
poder de fixação -   afirmou Jorge. 

Depois do curso de maquiagem, a dou-
tora em psicologia pela UFF e musico-
terapeuta Raquel Siqueira ministrou o 
workshop “A musicalidade feminina e 
seu potencial criativo”, que abordou a 
expressão musical exercida pelas mu-
lheres ao longo da história, como em 
rituais de fertilidade, manifestações re-
ligiosas e canto. Mas o workshop foi 
além do apanhado histórico e levantou 
o papel da mulher hoje no cenário mu-
sical.

- Gostei muito de ter participado desse 
evento maravilhoso porque pude apren-
der um pouco mais sobre a cidadania 
feminina e assuntos do nosso universo. 
Foi construtivo e tivemos a possibili-
dade de interagirmos juntas - disse a 

musicista Kátyla Valverde.
Já para a musicista Nádia Maron, 
o ponto alto do workshop foram as 
dinâmicas de grupo.

- O workshop foi extremamente produ-
tivo e enriquecedor. A dinâmica desen-
volvida por Raquel desencadeou um 
fluxo de criatividade, de musicalidade 

espontânea que brotou e fluiu durante 
toda a atividade. Nunca havia partici-
pado de nenhum evento no sindicato 
e saí de lá satisfeita, com a sensação 
de que precisamos valorizar mais esse 
nosso espaço - afirmou a musicista 
Nádia Maron. 
O evento contou com o apoio da Mon-
geral e do Restaurante Tomate Seco. 

Diante da nova dinâmica do mercado de trabalho o profissional deve ter 
uma atitude cada vez mais pró-ativa. Por essa razão, o SindMusi promove 
em julho “A Semana do trabalhador”

O objetivo é situar o músico sobre as novas tendências do mercado, ajudan-
do esse profissional a conquistar empregos.  Além de palestras, o diferencial 
do encontro será ensinar, na prática, ferramentas que podem fazer o músico 
se destacar durante a busca por trabalho.

Dicas de maquiagem para o dia a dia e palco, técnicas para montar um mar-
keting pessoal sólido, como se portar em uma entrevista, truques para uma 
boa fotografia, e o modo como um release profissional e o cartão de visita 
devem ser construídos serão algumas das oficinas fornecidas. Ao final do 
evento, cada participante vai receber um CD contendo uma fotografia que 
será produzida no mesmo dia do encontro, depois do músico já ter passado 
pela oficina de maquiagem. 

Além de todos esses serviços que serão prestados gratuitamente para os 
participantes, sejam sindicalizados ou não, questões que geram polêmica 
no mercado serão abordadas, como a forma de contratação do músico: a 
nota contratual e a nota fiscal, a questão do ISS e o músico, e a previdência 
complementar para músicos. O tema saúde terá destaque no evento, com 
palestra de profissionais renomados do Centro de Saúde Veiga de Almeida, 

Também está fora do mercado?
que em convênio com o sindicato, oferece serviços exclusivos a preços re-
duzidos, como Acupuntura, RPG, Tratamento odontológico, etc. O foco da 
palestra será a prevenção das doenças ocupacionais, e os tratamentos indica-
dos, caso essas patologias surjam. 

O evento é indicado não só para músicos e estudantes de música, mas tam-
bém para todos os envolvidos nessa cadeia produtiva, como empreendedores, 
produtores, contratantes e empresários. No final de cada dia serão sorteados 
vários brindes. 
 
Programação

A abertura do evento será um bate papo sobre a questão da saúde. Serão 
abordadas as doenças que costumam se manisfetar com mais frequência nos 
músicos, a formas de tratamento e prevenção. Depois, o assunto será previ-
dência complementar, a importância do profissional pensar e planejar o fu-
turo. Após essas conversas, os participantes vão ser maquiados e fotografa-
dos por profisionais. 

Para conferir a programação completa acesse o site www.sindmusi.org.br a 
partir da segunda quinzena de maio ou acompanhe o evento pela nossa news. 
Se você ainda não recebe a news do sindicato acesse o nosso site e inscreva-
se. Siga-nos também no twitter: @sindmusi

SindMusi promove palestras e oficinas gratuitas para capacitar os músicos

BELEZA - A oficina de maquiagem para espetáculos, de Jorge Muniz, atraiu várias musicistas
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A Saúde do Músico / Carolina Valverde

 A maior parte dos músicos que têm 
procurado o EXERSER - Núcleo de 
Atenção Integral à Saúde do Músi-
co, nos últimos 11 anos, precisa 
de reabilitação. Alguns com dores 
esporádicas, outros, constantes. 
Uns, sentem dores enquanto tocam,  
outros, após a performance. Alguns, 
com suas carreiras interrompidas; 
outros, em busca de licença para se 
tratarem. Uns, profissionais de or-
questras com mais de 30 anos de 
idade e outros, estudantes com 19 
anos. Alguns músicos populares,  
outros, eruditos. Instrumentistas, can-
tores, regentes ou compositores. Uns, 
andando com suas próprias pernas, 
outros, carregados. C-a-r-r-e-g-a-d-
o-s! E com concertos, gravações ou 
shows marcados... 
 Os problemas físicos relacionados 
à performance musical encontrados 
com mais frequência são: distonia fo-
cal (movimentos involuntários), dedo 
em gatilho (travado no movimento), 
hérnia de disco cervical e lombar, 
escoliose (curva lateral na coluna), 
cifose (corcunda), lombalgia aguda 
(dor lombar), torcicolo, epicondilite 
(dor no cotovelo), capsulite adesiva 
(dor e perda dos movimentos do om-
bro) e tendinites em geral. 
E então nos perguntamos: isso tudo 
pode acontecer com o músico? E pode 
estar relacionado com seu trabalho? 
Sim, podemos encontrar essas evidên-
cias não somente na prática de con-

Refletindo sobre a saúde do músico

Leitor Afinado 
Esta na hora de você 
também colocar a
boca no trombone!!

Qualquer idéia, recla-
mação, informação, 
comentário ou dúvida 

sultório, como também em trabalhos 
científicos de alguns autores como: 
ZAZA,C. (1998); WARRINGTON, 
J. e WINSPUR, I. (2002); SANTIA-
GO, P.F. (2003);  ROSET-LOBET, J.; 
ROSINÉS-CUBELLS, D. e SALÓ-
ORFILA J. (2000); PETRUS, A. 
(2005); SCHUELE S. U. e LEDER-
MAN R. J.(2004); KANEKO, Y., LI-
ANZA, S. e DAWSON W. J. (2005); 
MOURA, R. C. R. e FONTES, S.V. 
& FUKUJIMA, M.M. (2000); MILA-
NESE S. (2000); GONÇALVES, A. 
(2007); FONSECA, M.P.M. (2005); 
FONSECA, J. G, (2007); LIMA, 
R.C. (2007); DAWSON, W. J. (2005); 
BRANDFONBRENER, A. e BURK-
HOLDER, K. (2004); COSTA, C.; 
ABRAHÃO J. (2003); ANDRADE, 
E. Q. (1998), entre muitos outros.
 Sei que colocar tantas referências 
em um texto para jornal pode parecer  
inadequado ou até mesmo enfadonho, 
mas, em se tratando de um assunto 
tão pouco discutido no meio musical, 
pode servir como confirmação de sua 
importância e de indicação para os 
possíveis interessados.
O EXERSER (BH) conseguiu con-
vencer a Escola de Música da UEMG 
a incluir duas disciplinas no curso: 
uma optativa e outra obrigatória. 
Os alunos agora recebem informa-
ções e vivenciam na prática noções 
básicas de anatomia, cinesiologia, 
biomecânica e ergonomia aplicadas 
à performance musical. Além disso, 

eles são avaliados tocando 
e recebem as orientações 
necessárias e específicas 
para cada caso.
Por todas as doenças lis-
tadas vale refletirmos se 
não seria mais saudável e 
inteligente os músicos ob-
servarem com mais aten-
ção seu comportamento 
em relação às práticas de 
promoção de saúde. Tam-
bém é importante que os 
professores de música 
voltem, além de seus ouvi-
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dos atentos, os olhos para seus alunos 
com o objetivo de fomentar reflexões, 
de favorecer uma maior conscientiza-
ção do uso de seus corpos durante a 
prática musical, de indicar onde obter 
maiores informações que ajudem na 
prevenção de doenças ocupacionais 
e, principalmente, na promoção da 
saúde em geral.
Algumas boas indagações que os 
músicos devem fazer são: faço ativi-
dade física bem orientada regular-
mente? Tenho um sono regular? Tenho 
alongado? Alimento-me bem? Estou 
acima do meu peso ideal? Faço uso 
de medicamentos sem prescrições? 
Consumo álcool, tabaco ou drogas? 
Busco profissionais da área de saúde 
física e mental no começo de meus 
problemas físicos ou deixo para bus-
car ajuda quando me torno disfuncio-
nal musicalmente? Tenho observado 

as condições do meu colchão, traves-
seiro, sapatos? Meu instrumento se 
encontra em boas condições? Faço 
manutenções regularmente? Observo 
se os acessórios que utilizo estão de 
acordo com meu corpo, facilitando 
uma boa qualidade de gesto e pos-
tura?

Bem, acho que para um início de 
nossas reflexões, essas perguntas são 
o suficiente. O que fica é o seguinte: 
promover a saúde vem antes de pre-
venir as doenças e muito antes da ne-
cessidade da reabilitação. É melhor e 
mais barato!
                                                                  
Até a próxima!

Carolina Valverde
(sugestão de temas e perguntas: 
valverdecarolina@yahoo.com.br)

escreva para o sindicato. 
Dê sugestões de cursos, 
temas para o jornal e 
site, eventos, etc.

Seja você também um 
leitor afinado e participe 
da história do seu sindi-

cato. Suas reivindicações 
podem aparecer nos 
veículos de comunicação 
do SindMusi.

Envie um e-mail para co-
municacao@sindmusi.org.
br ou ligue para

(21) 2532-1219.

Leitor afinado: porque 
a transformação só 
acontece com informa-
ção.
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Dia do trabalhador é comemorado com feijoada
O SindMusi celebrou junto com os 
músicos o Dia Internacional do Tra-
balho (1º de maio) na Choperia Bra-
zooca, na Lapa. O encontro começou 
às 13h e teve direito a feijoada e dis-
tribuição de brindes. O objetivo, além 
de confraternizar com os músicos, 
foi discutir a natureza da profissão, 
dificuldades, vitórias e lutas a serem 
travadas. 
Compareceram ao evento cerca de 30 
músicos dos mais variados gêneros. 
Destaque para a presença do consa-
grado sambista e compositor Wilson 
das Neves, 73 anos. 
O SindMusi tem participado atual-
mente de diversos esforços para me-
lhorar as condições de trabalho da 
categoria. Entre eles, o diálogo com 
empresários e produtores para fazer 
valer uma forma de contratação justa 

para o músico, que respeite as deter-
minações da Lei 3.857/60 e Portarias 
3.347/60 e 446/2004. Foi desen-
volvido uma cartilha que contém ins-
truções sobre a forma de contratação 
dos músicos. O material está sendo 
distribuído para produtores de even-
tos, empresários, agentes artísticos e 
demais integrantes da cadeira produ-
tiva da música no Estado do Rio de 
Janeiro, em especial aqueles ligados 
à contratação de artistas brasileiros 
e estrangeiros para apresentações ao 
vivo. 
O músico Gabriel Guenther, que se 
apresentava na Choperia Brazooca 
durante a feijoada organizada pelo 
SindMusi, afirmou que o esforço do 
sindicato em garantir que os músi-
cos sejam contratados corretamente é 
legítimo, mas que outros pontos não 

podem ser esquecidos.
 - O problema da nota contratual é o 
desconto do INSS, que é muito alto. 
Se não ganhássemos tão abaixo do 
que a tabela determina não seria um 
problema, mas com a atual remune-
ração o desconto fica muito significa-
tivo, disse Gabriel. 
Mas o diretor tesoureiro do SindMu-
si, Álan Magalhães, disse que o sindi-
cato luta para reduzir o desconto do 
INSS.
- O SindMusi concorda que o des-
conto do INSS no Brasil e a carga 
tributária são muito pesados para o 
bolso do empregador, que acaba re-
fletindo no do trabalhador. A prova 
disso é que a reforma tributária está 
em discussão, sendo inclusive lem-
brada nos discursos de todos os can-
didatos a presidência da república. O 

sindicato tem cumprido seu papel na 
batalha pela redução da carga tribu-
tária, acompanhando e enriquecendo 
os debates que tratam do tema, expli-
cou Álan.  
O diretor do Sindicato de Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Casas Noturnas 
do Rio, e presidente das Casas As-
sociadas - Associação Brasileira das 
Casas de Shows Independentes, Leo 
Feijó, concorda com o debate levan-
tado pelo SindMusi.
- As Casas Associadas e o SindRio 
atuarão no sentido de difundir a le-
gislação pertinente e a orientação do 
Sindicato dos Músicos, referência 
nacional na defesa dos direitos dos 
profissionais. Entendemos que, em 
qualquer situação, o cumprimento da 
Lei protege a todas as partes envolvi-
das no processo, afirmou Feijó.
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SindMusi e CGTB participam da manifestação 
para manter os recursos do petróleo no Rio

O Coletivo Sindical dos Trabalhadores da Cultura do Rio de Janeiro (Cosin-
trac) aprovou o estatuto da entidade no dia 4 de março, tendo como uma das 
primeiras bandeiras reabrir o Teatro Dulcina, fechado desde 2001. Também 
foram discutidas algumas propostas que vão ser apresentadas ao ministro 
da Cultura, Juca Ferreira.  

A ideia é que o coletivo atue efetivamente em áreas onde sejam desenvolvi-
das ações culturais pelo PAC-Rio, que participe de shows e apresentações 
artísticas e culturais implementados pelos poderes públicos no estado, que 
ajude na elaboração de uma política pública voltada para a área cultural no 
Rio, além de ter mais espaço nas emissoras da EBC para a produção e apre-
sentação de radionovelas. O objetivo desta última ação é abrir oportunidade 
para os dubladores, categoria quem vem perdendo gradativamente postos 
de trabalho.   

O sindicato dos músicos profissionais 
do Rio de Janeiro marcou presença na 
passeata “Contra a Covardia! Em De-
fesa do Rio!” contra a emenda Ibsen 
Pinheiro, que reduz a arrecadação do 
estado na distribuição dos royalties 
do petróleo. Apesar da forte chuva 
que caiu no Rio no dia 17 de março, 
cerca de 150 mil pessoas, entre famo-
sos, líderes políticos, centrais sindi- 
cais, estudantes, funcionários públicos 
e civis, protestaram para que a verba 
arrecadada com os royalties não seja 
distribuída em todo país e permaneça 
só nos estados produtores. 
O ponto de encontro foi na Cande-
lária às 15h. De lá, manifestantes mar-
charam até a Cinelândia. 

O governador Sergio Cabral alegou 
durante uma coletiva de imprensa no 
último sábado que seria inviável ar-
car com a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos sem essa verba. 
- Saem R$ 5 bilhões do estado e eles 
têm que ser repostos. Nós vamos 

O coletivo também vai criar e manter cursos técnicos profissionalizantes 
voltados para jovens das comunidades carentes, fazendo com que essa mão 
de obra entre qualificada para o mercado da indústria do Carnaval, abrindo 
oportunidades para esses jovens poderem ir além da função de “empurra-
dores” de carros alegóricos na Passarela do Samba.
 
O Consitac foi criado no dia 28 de janeiro e é formado pelo Sindicato dos 
Músicos do Estado do Rio (SindMusi), Sindicato dos Profissionais da Dan-
ça do Estado do Rio de Janeiro (SPDRJ), Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Radiodifusão, CabodiFusão, DISTV, MMDS, TV a Cabo, TV 
por Assinatura, Similares do Estado do Rio de Janeiro (Sind Radialistas), 
Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica 
(STIC) e pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos (SATED).           

Consitrac luta para reativar o teatro Dulcina

perder mais do que tudo que o estado 
investiu em 2009, que foi cerca de R$ 
4 bilhões. Tirou esse recurso, acaba o 
investimento. Acabou tudo. Não é exa- 
gero, não. O estado para - garantiu.
Caso a emenda seja aprovada pelo 
Congresso, passará ainda pelo Sena-
do e depois pela sanção presidencial. 
Embora todos acreditem que Lula irá 

SindMusi e CGTB - Na batalha para garantir que os recursos do petróleo continuem no Rio

vetar a emenda, caso seja proclamada, 
o estado vai entrar com recurso no Su-
premo Tribunal Federal.  

Entenda melhor
A emenda ao projeto de lei altera o 
regime de partilha e redistribuição 
dos recursos advindos da extração do 
petróleo em todo o País, incluindo o 

da camada pré-sal. A proposta prevê 
que os royalties sejam divididos entre 
Estados e municípios - metade para 
cada.  
A emenda prejudicaria os estados 
produtores de petróleo, como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito San-
to. No Rio, o prejuízo calculado gira 
em torno de R$ 7 bilhões, sendo R$ 
2 bilhões para os municípios e R$ 5 
bilhões para o estado. De acordo com 
o governo do estado, não haverá mais 
recursos para serem investidos em 
educação, saneamento, entre outras 
áreas que são beneficiadas pela verba 
proveniente dos royalties, como meio 
ambiente e previdência. 
O Estado do Rio arrecadou com os 
royalties, no ano passado, mais de 
R$ 4 bilhões. Pela nova lei passaria a 
receber R$ 100 milhões. Municípios 
como Cabo Frio, que recebe R$ 350 
milhões/ano, passará a receber R$ 
1 milhão. Já em Macaé, haveria um 
corte mais brusco: de R$ 600 milhões/
ano para apenas R$ 2 milhões.



Notas MusicaisBastidores

Centro de Referência da Música Carioca quer aumentar ocupação 
No dia 23 de março, representantes da música do Estado do Rio estiveram 
presentes em uma reunião no Centro Municipal de Referência da Música Ca-
rioca Artur da Távola, na Tijuca, para discutir estratégias que tornem o local 
mais frequentado pelos cariocas.  Um dos diretores suplentes do SindMusi, 
Daniel Batera, esteve presente na discussão. Além de produtores culturais, 
ONGs, escolas de música, Pontos de Cultura, redes sociais, e grupos de pes-
quisa.  Uma carta foi encaminhada à Secretaria Municipal de Cultura pro-
pondo um conjunto de atividades integradas ao longo do ano de 2010, como 
shows, feiras, oficinas e cursos. 
O Centro de Referência da Música Carioca foi inaugurado em junho de 2007 
e fica aberto ao público de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábados, das 
10h às 14h. O endereço é Rua Conde de Bonfim, 824. Informações sobre a 
programação pelo telefone 3238-3831 ou no site: www.creferenciadamusica-
carioca.blogspot.com. 
  
 Advogado do SindMusi é nomeado ouvidor da OAB
O advogado do SindMusi responsável pelas áreas cível, federal e previden-
ciária, Juan Camilo Uribe, assumiu no dia 18 de março o cargo de ouvidor 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai integrar a Comissão de Direito 
Autoral, Direitos Imateriais e Entretenimento (CDADIE) até o final de 2012, 
data em que o mandato expira. Os ouvidores garantem que os cidadãos sejam 
ouvidos e tenham os direitos respeitados, em especial os advogados. 
  
Serviços Gratuitos no Dia do Trabalhador
No Dia Primeiro de Maio, na Quinta da Boa Vista, aconteceu uma ação em 
homenagem aos trabalhadores. A idéia foi, ao longo do dia, oferecer serviços 
gratuitos, com emissão de RG, carteira de trabalho, além de cortes de cabelos, 
medição de pressão, entre outras ações. O evento já é uma tradição e ocorre 
todos os anos nessa data. O SindMusi também esteve presente em parceria 
com a CGTB. 
  
Jornal Capital Cultural comemora 10 anos 
Uma festa do músico, da música e para a cidade. Assim foi a noite que 
comemorou os 10 anos do Jornal Capital Cultural no Rio Scenarium no dia 
23 de março. O ponto alto do evento foi a entrega do Primeiro troféu Capital 
Cultural, criado pelo jornal homônimo para premiar os melhores shows de 
2009 realizados no centro histórico da cidade. Marcaram presença na festa 
diversos músicos, artistas, e empresários. No Circo Voador foi escolhido o 
show da cantora Céu. Já na Fundição Progresso quem levou o prêmio foi o 
grupo O Rappa. O evento de 2011 já está previsto para ocorrer no Carioca 
da Gema. Para conhecer todos os vencedores acesse: www.jornalcapitalblog-
spot.com. 
  
Fórum Economia da Noite
Aconteceu no dia 26 de maio, das 18h às 21h, o Fórum Economia da Noite 
(ECONNOITE). O encontro foi realizado no Sebrae da Praça Tiradentes e 
discutiu as perspectivas para o mercado com a chegada da Copa do Mundo 
e Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. Participaram do evento músicos, 
setores do governo, produtores, empresários e jornalistas. 
Para outras informações sobre o que ocorreu no Fórum Economia da Noite 
acesse: www. econnoite.wordpress.com
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Jeitinho brasileiro na 
terra de Mandela 
Caros colegas,

Volto a contar casos dos bastidores 
da profissão, aproveitando que 2010 
é ano de Copa do Mundo.
O que tem a ver uma coisa com a 
outra? Bom, a Copa deste ano será 
na África do Sul, certo? Pois tive 
a honra de tocar naquele país por 
duas vezes, no quarteto de meu 
amigo Carlos Malta. Completando 
o time, Kesso Fernandes na bateria 
e Augusto Mattoso no baixo acús-
tico. A primeira vez foi em 2003; a 
segunda, em 2006, em plena Copa 
da Alemanha. 

O “causo” a seguir aconteceu na 
nossa primeira viagem. Fizemos 
dois shows em Mogale City, a uma 
hora de Johannesburgo. O segundo 
show foi ao ar livre, às 15h, num 
belo parque superlotado. Foi uma 
espécie de festival de um dia só, 
que os sul-africanos costumam 
fazer. Malta era a única atração 
não-africana do evento, e comple-
tamente desconhecido, o que não 
o impediu de agradar em cheio o 
público. Até autógrafo em uniforme 
de PM ele deu!
Mas o local do show ficava a uma 
hora de nosso hotel, um resort cinco 
estrelas, cujo restaurante fechava às 
22h. Se perdêssemos o jantar, não 
havia serviço de quarto, não havia 
lanchonete nem mercado perto, e 
não havia nenhum restaurante que 
entregasse comida no hotel. Já pas-
sava das 21h, e nossos anfitriões na 
maior calma...
Bom, fomos conduzidos ao hotel na 
velocidade da luz, não por conta de 
nossa fome, mas por hábito do mo-
torista local mesmo. Chegamos es-
baforidos ao restaurante e... aquele 
oásis de comida! Alívio do quarte-
to! Pegamos nossos pratos e... 

“Desculpem, senhores, mas o res-
taurante já está fechado”, disse um 
dos funcionários. “Mas como, se a 
comida tá aqui, tá quente?” “Já são 
22h, senhor”... “Escuta, amigo, li- 
bera pra gente, por favor, nós  
viemos do festival...” “Não, senhor, 
impossível, já fechamos”. Seguiu-
se um embate entre o sotaque sul-
africano e o brasileiro, que parecia 
não ter fim. O quarteto se esmeran-
do no inglês, e as respostas dos gar-
çons tinham mais “no, no, no” que 
a música da Amy Winehouse!
De repente, chega nossa amiga Ana 
Malta, esposa e produtora do Car-
los. “Gente, que que tá havendo?” 
“Eles estão dizendo que o restau-
rante fechou! Já tentamos de tudo, 
mas eles...” Ana não tinha o menor 
domínio do idioma, mas não se fez 
de rogada e mandou ver, com a 
maior simpatia: 
“Hey... we... musicians... we... 
food... please... é, we… nham 
nham… we… need…  food…”
Os garçons estáticos, um olhando 
pro outro, e olhando pra Ana, e 
olhando um pro outro, até que Ana 
virou a cabeça, com um olhar de 
súplica, seu largo sorriso, e man-
dou um último e bem carioca...
“Please!”
Um garçom olhou pro outro... e os 
dois começaram a rir às gargalha-
das!!
E liberaram o rango pra alegria do 
quarteto. Ou melhor, quinteto...

E que saudades da Ana, que em 
agosto de 2006 nos deixaria tão 
cedo, logo após nossa última in-
cursão à África do Sul... Valeu, Ana 
Malta!

Até o próximo jornal!

Itamar Assiere
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Como contratar para apresentações?
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Muita gente não entende os mecanis-
mos legais para contratar o músico. O 
problema começa na maneira como o 
próprio músico encara a profissão, já 
que a natureza do trabalho é artística e 
lúdica. O que acontece é que músico, 
muitas vezes, se deixa envolver pela 
atmosfera de descontração típica do 
dia a dia e estabelece acordos verbais, 
aceita cachês simbólicos e concorda 
em abrir uma empresa (CNPJ) para 
garantir a contratação. Sabemos que, 
na luta por uma oportunidade no mer-
cado de trabalho, criar um CNPJ não 
parece ser o maior dos sacrifícios. Mas 
o problema não reside em abrir, e sim 
em fechar. Acabar com uma empresa 
no Brasil exige vencer uma série de 
exigências burocráticas, acarretando, 
em muitas ocasiões, no endividamen-
to do músico. 
É por essa razão que o Sindicato dos 
Músicos Profissionais do Rio de Ja-
neiro defende o uso da nota contratu-
al. A profissão de músico tem caráter 
autônomo, portanto, essa forma de 
contratação é a mais adequada. 
Justamente com o intuito de esclarecer 
essa questão, o SindMusi realizou no 
dia 15 de abril uma reunião que discu-
tiu os procedimentos legais para a con-
tratação dos músicos (Lei 3.857/60 e 
Portarias 3.347/60 e 446/2004). O ob-
jetivo foi passar informações sobre a 
contratação do músico aos envolvidos 
nesse processo, como produtores de 
eventos, empresários, agentes artís-
ticos e demais integrantes da cadeia 
produtiva da música no Estado do Rio 

Bolsa de estudo nos EUA para jo-
vens compositores
O projeto Música no Museu está 
promovendo a 3ª edição do Con-
curso Nacional Jovens Músicos, 
que promete incentivar e revelar ta-
lentos. Podem participar candidatos 
com até 28 anos que toquem piano, 
percussão e instrumentos de sopro e 

de cordas. Quem desejar concorrer tam-
bém precisa ser bacharel em música ou 
pós-graduado, além de possuir fluência 
em inglês. As inscrições vão até 24 de 
julho e a seleção é composta por três 
etapas, que vão do envio de vídeo com 
duas composições de livre escolha até 
as duas apresentações dentro da progra-
mação do Música no Museu. Quem se 
destacar nas apresentações ganha uma 
bolsa de mestrado ou doutorado na 
James Madison University, nos Estados 

Unidos. Os três primeiros colocados re-
cebem ainda prêmios em dinheiro: R$ 
3 mil para o primeiro lugar, R$2 mil 
para o segundo e R$ 1 mil para o ter-
ceiro. No ano passado 60 candidatos se 
inscreveram e a organização do concur-
so espera, para este ano, atingir a marca 
das 100 inscrições. Para concorrer faça 
a inscrição gratuita pelo telefone 2253-
8645 ou pelo site www.musicanomu-
seu.com.br

Banco de Partituras
A Academia Brasileira de Músi-
ca contém mais de 400 títulos de 
mais de 80 compositores da música 
brasileira. No acervo, música para 
orquestras sinfônica, de câmara e de 
corda, além de música para banda e 
coro. 
Para conhecer as obras do banco de 
partituras acesse: www.abmusica.
org.br

de Janeiro, em especial aqueles liga-
dos à contratação de artistas brasilei-
ros e estrangeiros para apresentações 
ao vivo. Apesar de não ter havido uma 
frequência muito expressiva, o diretor 
do Sindicato de Hotéis, Bares, Res-
taurantes e Casas Noturnas do Rio, 
e presidente das Casas Associadas - 
Associação Brasileira das Casas de 
Shows Independentes, Leo Feijó, con-
siderou a reunião bem produtiva. 
-As Casas Associadas e o SindRio 
atuarão no sentido de difundir a le-
gislação pertinente e a orientação do 
Sindicato dos Músicos, referência 
nacional na defesa dos direitos dos 
profissionais. Entendemos que, em 
qualquer situação, o cumprimento da 
Lei protege a todas as partes envolvi-
das no processo.

A nota contratual
Utilizada em caso de prestação de 
serviço eventual ou substituição. Con-
tém, além da qualificação e assinatura 
dos contratantes, a natureza do ajuste, 
a espécie, a duração, o local da presta-
ção de serviço, bem como a importân-
cia e a forma de remuneração. A nota 
contratual pode ser utilizada para tem-
poradas culturais com duração de até 
10 (dez) apresentações, consecutivas 
ou não. A remuneração ajustada na 
nota contratual será paga até o térmi-
no do serviço.

Como proceder para contratar
A nota contratual é obrigatoriamente 
individual, ou seja: tem que ser emiti-

da para cada músico contratado. A 
nota deve ser impressa em papel 15 x 
22 cm, aproximadamente, e tanto ela 
como o contrato de trabalho, serão 
emitidos com numeração sucessiva e 
em ordem cronológica, por empresa, 
devendo o preenchimento de ambos 
ser em 5 vias, com a seguinte desti-
nação:
1º via – Empresa;
2ª via – Profissional contratado;
3ª via – Ordem dos músicos do Bra-
sil;
4ª via – Sindicato ou Federação;
5ª via – Ministério do Trabalho.
Os músicos são segurados obrigatórios 
do INSS e todas as formas de contrata-
ção, ainda que por prazo determinado 
ou curto prazo, obrigam o recolhi-
mento da contribuição previdenciária 
e sindical por parte dos contratantes.

Como posso obter minha inscrição no 
INSS?
Basta procurar o Posto do Seguro So-
cial (setor de inscrições de segurados)
do seu bairro ou através do site http://
www.mpas.gov.br e do telefone 0800 
78 0191. Você deve estar munido de 
Carteira de Identidade, certidão de 
nascimento, casamento ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social 
(obrigatório para Empregado Domés-
tico). O CPF não é obrigatório, sendo, 
porém, importante para distinguir se-
gurados com o mesmo nome. O paga-
mento de cada mês deve ser efetuado 
até o dia 15, em qualquer agência 
bancária. O vencimento é antecipado 

para o dia útil imediatamente ante-
rior.
No município do Rio de Janeiro, de 
acordo com o inciso IX do artigo 12, da 
Lei nº 691/84, com nova redação dada 
pela Lei nº 3.691/2003, é garantida a 
isenção do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) aos músicos registrados no Rio 
de Janeiro, independentemente do lo-
cal de trabalho, seja outro Município 
de qualquer Estado, mesmo que a lei 
desses Municípios obrigue os músicos 
locais a recolher ISS. O recolhimento 
de Imposto de Renda, quando o cachê 
passa do limite de isenção, deve ser 
feito também pela Nota Contratual. 
O Recibo de Pagamento Autônomo 
(RPA) não é válido para o músico, 
pois não consta nesse tipo de recibo a 
inscrição na OMB, obrigatória por lei 
para o músico brasileiro. As deduções 
de IR e INSS devem ser anotadas no 
verso da Nota Contratual. 
Recomendamos que o músico sempre 
guarde uma via das notas contratuais, 
pois ela é a comprovação do tempo 
de exercício de trabalho e a garan-
tia de que o acordo estabelecido será 
cumprido. O músico não precisa ter 
CNPJ para receber o cachê. Para isso 
existe a nota contratual. Não esqueça 
também de que a 5º via deve ser regis-
trada junto ao Ministério do Trabalho 
para garantir o recolhimento do INSS 
a que você tem direito. Em caso de 
dúvidas, ligue para (21) 2532-1219 
ou envie um e-mail para sindmusi@
sindmusi.org.br. 

Oportunidades
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Walter Nunes (Walter Alfaiate)     
07/06/1930 a 27/02/2010
O sambista carioca Walter Alfaiate compôs 
mais de 200 sambas em seus 50 anos de 
carreira. Ele começou criando músicas para 
blocos de carnaval carioca e participando de 
rodas de samba de destaque na época. Mas 
só ganhou fama quando Paulinho da Viola 
gravou três canções dele em 1970: “Cora-

ção oprimido”, “A.M.O.R. Amor” e “Cuidado, teu orgulho te mata”. 
Desde os anos 80, Alfaiate integrava a ala de compositores da Portela. 
O cantor e compositor deixa três filhos.

Alfredo Jose da Silva (Johnny Alf) 
19/05/1929 a 04/03/10
Cantor, compositor e pianista, Alfredo José 
da Silva é considerado um dos precursores 
da Bossa Nova. O músico, aqui conhecido 
como Johnny Alf, nasceu no Rio de Ja-
neiro e começou a aprender piano clássico 
aos nove anos. Foi sugestão de uma amiga 
norte americana o pseudônimo Johnny Alf. 

Com o grupo do Instituto Brasil-Estados Unidos fundou um clube 
para promoção e intercâmbio de música brasileira e norte-americana, 
que realizava sessões semanais para analisar orquestrações, solos 
etc., além de apresentar filmes, shows, concertos de jazz, entre ou-
tras atividades. Quando Dick Farney, já profissional e recém-chegado 
dos EUA, ingressou no grupo em 1949, o clube passou a chamar-se 
Sinatra-Farney Fan Club, tendo entre seus sócios Tom Jobim, Nora 
Ney e Luís Bonfá, entre outros, ainda principiantes. 

Obituário
Murillo da Silva Loures – 08/10/1934 a 
16/01/2010 
O músico Murillo da Silva Loures morreu no 
dia 16 de janeiro de 2010. Ele era arranjador 
e maestro, além disso, tocava violino e vio-
la. Começou a estudar violino aos 6 anos de 
idade e aos 9 anos foi convidado para fazer 
parte do Gran Circo, permanecendo no show 
até  os 14 anos. Logo depois, começou a tocar 
em bailes nos mais famosos clubes do Rio de 

Janeiro. Trabalhou de 1959 até 1993 como violista da orquestra Sin-
fônica do Theatro Municipal. Em 1962 ele convidou outros músicos 
de renome, como Paulo Nisenbaum e Samuel Granatovicz, para for-
mar o grupo musical “Os Violinos Mágicos de Murillo Loures”. O 
grupo atua em eventos diversos, como Recepções, Casamentos, Mis-
sas de Bodas, Aniversários de 15 anos, etc. Desde 2005, a direção do 
conjunto está a cargo do filho de Murilo, o flautista Flávio Loures.  

   
Helvius Vilela Borges 26/12/1941 a 
29/01/10
Nascido em 1941, o pianista e compositor 
Helvius Vilela começou a carreira dele aos 
15 anos, apresentando-se em bailes e casas 
noturnas de Belo Horizonte. Entre 1964 e 
1967 fez parte do Tempo Trio, que gravou, 
“E a Gente Sonhando”, primeiro registro 
fonográfico de uma composição de Milton 
Nascimento. Acompanhou como arranjador 

e instrumentista, músicos como Elizeth Cardoso, Alceu Valença, Tito 
Madi, Paulinho da Viola e Milton Nascimento.
Compôs a trilha da 1ª versão para cinema de “O Coronel e o Lobi-
somem”.  Recebeu em 2007 o Prêmio Shell pela direção musical e 
arranjos para o musical “Rádio Nacional”. 
  

Sócios SindMusi pagam R$ 2,00 
na Baden Powell
A Sala Municipal Baden Powell, em 
parceria com o Sindicato dos Músi-
cos, oferece aos seus associados 
ingressos a R$ 2,00. Para gozar do 
benefício, o músico deve compro-
var sua associação apresentando sua 
carteira de sócio ou identidade. 
A Sala Baden Powell está aberta 
de terça-feira a domingo, das 14h 
às 22h e está situada na Av. Nossa 
Senhora de Copacabana, 360 – Co-
pacabana. Para conferir os eventos 

que estão incluídos na promoção e ver 
a programação da Baden acesse o blog: 
http://blogdabaden.blogspot.com ou 
ligue para (21) 2548-0421. 

Rumos Itaú Cultural 2010
O Rumos Itaú Cultural abre inscrições 
para trabalhos e projetos em quatro 
áreas de expressão: Música, Literatura, 
Teatro e Pesquisa.
Criado em 1997, o programa visa es-
timular e difundir a produção artística 
e intelectual de todo o Brasil. Os tra-
balhos costumam ser apresentados em 
mostras, shows e outros eventos em 
todo o território nacional. E mais: as 
obras ainda podem ser transformadas 

em produtos (livros, séries de CD e 
DVD etc.) que serão distribuídos gra-
tuitamente a instituições culturais e edu- 
cacionais e disponibilizados na internet 
e para emissoras parceiras de TV e de 
rádio. Os interessados em participar 
podem se inscrever em mais de um edi-
tal, desde que com projetos diferentes. 
Outras informações acesse: itaucultu-
ral.org.br/rumos ou itaucultural.org.br/
blogdorumos

Prêmio Funarte de Composição 
Clássica
Já estão abertas as inscrições para o 
Prêmio Funarte de Composição Clás-
sica. Compositores brasileiros ou radi-

cados no país há pelo menos três 
anos podem participar da seleção 
de 71 obras inéditas – vocais ou ins-
trumentais – para a XIX Bienal de 
Música Brasileira Contemporânea, 
a ser realizada no segundo semes-
tre de 2011. As premiações, cujos 
valores variam de R$ 8 mil a R$ 30 
mil, contemplam obras para orques-
tra sinfônica, orquestra de câmara, 
orquestra de cordas, conjuntos 
camerísticos de até seis instrumen-
tos, solista e música eletroacústica. 
As inscrições vão até 30 de setem-
bro de 2010. Outras informações 
acesse: classicos@funarte.gov.br 
ou ligue para (21) 2240-5158. 

Oportunidades
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Um Museu para Guanabara

Foi lançado em março o livro Um museu para 
a Guanabara, de Cláudia Mesquita. A publica-
ção, assinada pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro, relembra um 
momento histórico de transformação do Rio: a 
construção de Brasília e a mudança da capital 
do país para Brasília em 1960, que culminou na 
mudança do Estado do Rio de Janeiro para Es-
tado da Guanabara.  
Foi nesse contexto histórico que o Museu da 

Imagem e do Som, MIS, foi inaugurado no final de 1965. É justamente esse 
período de tempo que a historiadora Cláudia Mesquita pesquisa na obra. O 
livro é o resultado de uma dissertação de mestrado, que não objetiva contar a 
história do MIS, mas narrar seu momento inaugural. 
A autora frisa o caráter inédito do MIS, que rompeu com o modelo dos museus 
etnológicos e nacionais da época, sendo considerado o primeiro museu audio-
visual do país. 

CD Choro Duetos Pixinguinha e 
Benedito Lacerda
Foi lançado no final de abril o livro/ CD Choro 
Duetos Pixinguinha e Benedito Lacerda Vol.1, 
publicado pela Editora Vitale, sob a Coordena-
ção de Mário Sève e David Ganc. Participam 
do trabalho, os músicos Mário Seve (flauta, 
saxofones soprano e tenor, arranjos), David 
Ganc  (flauta, saxofone tenor, arranjos), Márcio 
Almeida (cavaquinho), Rogério Souza (violão) e 
Celsinho Silva (pandeiro e percussão). 

Pela primeira vez os contrapontos criados pelo 
sax tenor de Pixinguinha foram transcritos e organizados junto à melodia gra-
vada pela flauta de Benedito Lacerda, para serem estudados e praticados em 
diversas formações instrumentais. O trabalho foi elaborado a partir da audição 
das antológicas gravações que a dupla realizou nos anos 40.
Neste primeiro volume foram selecionadas 12 músicas, apenas parcerias de 
Pixinguinha e Benedito Lacerda, já que eles gravaram também composições 
de outros autores, a serem publicadas posteriormente em outros dois volumes. 
Outras informações em: www.davidganc.com/ e www.vitale.com.br. 

CD

“Sempre Sorrir”  

O músico Morais do Acordeon e a Banda Fera Show 
lançam o CD “Sempre Sorrir”. O forró de Morais 
coloca todo mundo para dançar no quarto álbum do 
músico. Ao todo são 23 fachas, todas de autoria de 
Morais, algumas em parceria com outros composi-
tores.  Participam também do trabalho os músicos 

Tuquinha Filho (triângulo e voz), Cris Morais (voz), Zé Negão (zabumba e 
voz), Luiz do Cabuçu (cordas), entre outros.  Um CD impredível para quem 
é amante do bom forró pé de serra. Para conhecer mais o trabalho de Morais 
do Acordeon acesse: www.palcomp3.com.br/ferashow ou www.youtube.com/
jobomojbmmorais. 

Gabriel Versiani

O disco homônimo do artista traz doze músicas 
próprias, e perpassa as referências musicais de Ver-
siani desde os bailes de forró até a relação dele com 
o samba e a MPB. No álbum, participações especiais 
dos grupos Casuarina (“Esperança Iludida”, faixa 
8) e Rio Maracatu (“Pastorinha”, faixa 9), além de 

grandes músicos como Humberto Araújo, Roberto Marques, Carlos Negreiros, 
Chico Chagas, Cláudio Jorge (pai de Gabriel) Celso Silva, Jovi Joviniano e Lui 
Coimbra, entre outros.  O trabalho foi produzido pelo baixista Papito Mello (Nó 
em Pingo D’Água), e está à venda em todas as lojas da Livraria da Travessa. 
Para conhecer melhor o trabalho de Versiani acesse: www.myspace.com/gabri-
elversiani

Chronos

Multiplicidade de tempos e a diversidade da ex-
periência humana conduzem o mais novo trabalho 
do compositor Roberto Victorio: “Chronos”, lançado 
em março. Dividido em dois CD’s, “Chronos” é um 
ciclo que reúne 10 peças para distintas formações 
instrumentais, criadas a partir da temática multipli-

cidade de tempo, numa introspecção na musicalidade. As obras foram conce-
bidas num período de quatro anos. E na busca pela complexidade e múltiplas 
possibilidades Roberto pesquisou, por exemplo, sobre a etnia indígena Bororo, 
interior de Mato Grosso, que extrai uma sonoridade única chamada “flauta sa-
grada” Para tanto, foram necessários dois anos convivendo com os índios para 
conseguir conquistar a confiança deles a ponto de permitirem o contato com o 
objeto sagrado. 

LIVRO

O maestro Roberto Victorio rompe com o convencional e se entrega a novos 
caminhos, apresentando um trabalho focado na experimentação. Para conhecer 
melhor o trabalho de Roberto Victorio acesse: www.robertovictorio.com.br. 
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