
1Jornal Musical - Edição Nº 47 -

Órgão Oficial do Sindicato dos Músicos
Profissionais do Estado do Rio de JaneiroEdição Nº 47

Confira o artigo de Nayran 
Pessanha sobre os 50 anos da 
OMB. Pag. 7

Conversamos com Luciana 
Requião, instrumentista, ar-
ranjadora e Doutora em Edu-
cação pela UFF. Ela fala sobre 
seu livro, “Eis aí a Lapa ... 
Processos e Relações de Tra-
balho do Músico nas Casas 
de Shows da Lapa”, e explica 
como as relações de trabalho 
entre casas de shows e músi-
cos ocorrem nos bastidores.
Para isso, a autora desconstrói 
a imagem romântica e ideal-
izada da atividade artística, 
enquadrando o trabalho do 
músico como mais uma engre-
nagem do sistema.
Pág. 3

Projeto Música e Saber capa-
cita músicos da Região Ser-
rana. Pág.7

Entenda o que é ansiedade de 
performance na coluna A Saúde 
do Músico. Pág.5

Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

Parceiros
Institucionais

Entrevista
Com Luciana RequiãoO ano delas

A vitória nas eleições à presidên-
cia da República é um marco 
histórico para o Brasil, colocando 
no mais alto posto do poder exe-
cutivo do país Dilma Rousseff. 
Mas Dilma não é a única figura 

feminina em uma posição es-
tratégica.

Ana de Hollanda assumiu 
o Ministério da Cultura, e 
outras oito mulheres foram 
nomeadas ministras no 
governo Dilma.Veja como 

O SindMusi realizará, nos dias 21 e 22 de março, o evento Oficinas de Empreendedorismo na Música. O obje-
tivo é ensinar, na prática, ferramentas que tornem o acesso do músico ao mercado de trabalho mais fácil. Técni-
cas de elaboração de release, dicas de maquiagem, cabelo e figurino para shows, técnicas básicas de fotografia 
para material de divulgação e palestras sobre música e novas mídias estão previstas na programação. Veja a 
programação completa na página 12.

Músico Empreendedor

a questão da representatividade 
feminina vem avançando no Brasil 
e conheça um pouco da trajetória 
da Presidenta da República e da 
Ministra da Cultura na reporta-
gem da página 4.

Lideranças femininas marcam presença em 2011.

SindMusi oferece oficinas gratuitas para músicos, em março.



Diretoria InformaPalavra da Presidente
Déborah Cheyne
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Expediente

Eterno Déjà vu

A posse de Dilma Rousseff revela 
maturidade dos brasileiros, que se 
despiram de preconceitos ao eleger 
uma mulher. Mas, por outro lado 
ainda vemos um show de mesm-
ices.
Não é a primeira vez que temos 
uma tragédia como a ocorrida re-
centemente na região serrana do RJ. 
Nunca vimos algo dessa proporção, 
mas, entra ano sai ano, as chuvas 
castigam o povo, seja por descuido 
das autoridades, por irresponsabili-
dade em relação ao meio ambiente, 
ou por conta de uma intempérie co-
lossal da natureza, como foi o caso. 
A sensação que fica é que certos 
assuntos parecem pesadelos. Anos 
passam e seguem carecendo de 
definição, direção e solução.
Outro dia, procurando informações 
em uma antiga edição do jornal do 
sindicato, de 25 anos atrás, quando 
ainda se chamava Megafone, pare-
cia que lia um periódico recente. 
Assuntos como OMB, III Con-
gresso Nacional de Músicos, direito 
autoral, piso salarial, a necessidade 
de se conquistar direitos sociais 
básicos para o músico, enfim, tudo 
aquilo que ainda debatemos.
 
Outro tema abordado no “Mega-
fone” foi a manifestação dos músi-
cos do Theatro Municipal por causa 
de gravação sem autorização. Tema 
mais recorrente não há. Para evi-
tar rebeldias, o governo do Estado 
baixou um Ato Normativo, que tem 
valor de Lei, onde os músicos e 

Em Assembleia Ordinária realizada no dia 10 de dezembro, na sede do sindi-
cato, foi discutida a previsão orçamentária para 2011. Apesar de a Assembleia 
de Prestação de Contas ainda não ter ocorrido, já se tem dados para avaliar o 
desempenho da gestão em 2010.  Foi feita uma estimativa com base nos anos 
anteriores e, apesar das ações judiciais de consignação em pagamento dos va-
lores devidos pelas produtoras de shows de artistas estrangeiros, em razão do 
artigo 53, da lei 3.857/60, houve um pequeno crescimento na arrecadação por 
conta da adesão de novos associados, bem como do retorno de antigos. Vale 
agradecer a presença dos sócios que compareceram. Entretanto, o SindMusi 
lamenta que o número de participantes seja tão inexpressivo. De acordo com 
Álan Magalhães, diretor tesoureiro, apesar da expectativa de que o sindicato 
não sobrevivesse financeiramente por conta da diminuição da arrecadação 
relativa ao artigo 53 (que prevê recolhimento de 5% do cachê dos artistas 
estrangeiros que atuem no Rio de Janeiro), a nossa gestão, toda composta por 
músicos sem nenhuma formação administrativa ou contábil, teve a capaci-
dade de buscar soluções para essa carência com êxito. Inclusive, a projeção 
para 2011 é de que o sindicato arrecade 5% a mais que em 2010.

No ano passado, o foco dos investimentos da nossa gestão foi a capacitação, 
tanto dos músicos quanto da diretoria, através de cursos e workshops, e a 
modernização da sede, com reformas e troca de equipamentos.

Também investimos na ampliação da tiragem do Jornal Musical, de 5 mil 
para 15 mil exemplares, bem como aumentamos a distribuição em outros 
municípios e estados, a fim de democratizar a informação e tentar abarcar o 
maior número possível de músicos. 

Embora não haja uma receita específica para assistência social, o sindicato 
mantém uma política de auxílio funeral e auxílio remédio. Continuamos in-
centivando nossos associados, oferecendo apoio aos projetos culturais, con-
forme critérios pré-estabelecidos.

Outro importante investimento foi na mobilização dos sindicatos de diversos 
estados (Goiás, Tocantins, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Piauí, Bahia, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazonas) e da cidade de Araraquara/SP. 
Representantes dessas entidades foram trazidos ao Rio de Janeiro para assistir 
a palestras proferidas por membros do Ministério do Trabalho, do Departa-
mento InterSindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) e do Departamento 
InterSindical de Estatísticas e Estudos Econômicos e Sociais (DIEESE) para 
discutir a criação da Federação Nacional de Músicos (FENAMUSI). A pre-
visão é de que a entidade seja oficializada até o primeiro semestre desse ano. 
A ideia é construir uma representatividade nacional que garanta os direitos 
dos músicos.
 
Feliz 2011!
Álan Magalhães

Balanço de 2010bailarinos do Municipal são obriga-
dos a ceder seus direitos de imagem 
e de som sem qualquer poder de bar-
ganha. 
Por falar em recorrência, vemos 
na OSB mais um período de férias 
com terrorismo psicológico. Não 
faz muito tempo, 14 músicos foram 
demitidos no dia 24 de dezembro, 
véspera de Natal.
A cada final de temporada da orques-
tra, ronda entre os músicos a sensa-
ção de que cabeças vão rolar. Neste 
ano, TODOS receberam uma carta, 
convocando para uma prova de aval-
iação. Toda avaliação deve ser sau-
dável e oferecer real possibilidade de 
ascensão na carreira.  Existe lógica 
quando se permite fazer cursos, se 
oferece prazo e condições favoráveis 
a uma preparação adequada, se ex-
plica o porquê de uma avaliação 
tão rigorosa sem contrapartida. O 
SindMusi pediu esclarecimentos a 
Fundação OSB, pois o documento 
recebido pelos músicos é obscuro e, 
pior, assinado por ninguém. Até hoje 
não obtivemos resposta.
 
A leitura deste velho periódico alerta 
para a morosidade de alcançar mu-
danças. Não é por não se trabalhar, 
pois reconheço nos ex-dirigentes 
como Maurício Tapajós, João Daltro, 
Leo Ortiz e tantos outros um esforço 
em conjugar carreira e militância, 
pois militância não se dá por obriga-
ção nem pela expectativa de retorno 
financeiro, menos ainda por anseio 
de reconhecimento, mas sim pelo en-
volvimento de corpo e alma por cau-
sas coletivas.
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Errata: Na entrevista publicada na página 3 da edição anterior do Jornal Musical (edição 46), feita com o Maestro Ricardo Tacuchian, ele se refere à diretoria da OMB usando a expressão “cambada”. O maestro pede 
desculpas pelo termo, que não faz parte de seu vocabulário corrente. A palavra mais adequada seria “grupo”. Aproveitamos para reiterar que o SindMusi não se responsabiliza por declarações dos entrevistados. 



Precária Lapa 
A partir da própria experiência como arranjadora e instrumentista, ela 
decidiu entender o motivo dos cachês pagos aos músicos não respeitarem 
nenhum critério, ficando a cargo de cada casa de show definir os valores. 
O local escolhido como palco da pesquisa não poderia ser diferente: a 
Lapa, referência atual da boemia carioca. Confira um pouco da entrevista 
feita com Luciana Requião, que conta ao Jornal Musical um pouco sobre 
a investigação - desenvolvida para ser a tese do Doutorado em Educação 
pela UFF - que resultou no livro “Eis aí a Lapa ... Processos e relações de 
trabalho do músico nas casas de shows da Lapa.

Entrevista

JM: Vivemos num período que flexibiliza cada vez mais as relações tra-
balhistas. Você acha que os músicos são mais vulneráveis a essa “flexibili-
zação” que outras carreiras ou só acompanham esse processo?
LR: Tem um pesquisador que diz que o músico foi o primeiro trabalhador 
flexível. De fato, a natureza da atividade favorece esse tipo de relação com 
o trabalho. Mas, na verdade, as relações flexíveis de trabalho - os contratos 
temporários, as subcontratações, a precarização das condições de trabalho, os 
baixos salários - não são uma realidade exclusiva do músico. É uma tendên-
cia do nosso modo de produção capitalista atual. O importante é notar que o 
músico também é um trabalhador e não apenas um “artista”, e está sujeito a 
todas as determinações desse modo de produção, como acontece em qualquer 
outro segmento.

JM: Como você avalia o incentivo que a mídia vem dando ao empreend-
edorismo quando o assunto em pauta é música?
LR: O empreendedorismo também é uma tendência em todos os setores 
econômicos. Apesar de a música ser reconhecida como uma atividade impor-
tante e lucrativa na cadeia produtiva, não se leva muito em consideração aquele 
que só vai trabalhar e precisa ser pago para isso. Os estudos existentes ignoram 
o trabalho informal, que é o que acontece na maioria dos casos. Agora teremos 
uma Secretaria da Economia Criativa, anunciada pela Ministra Ana de Hol-
landa. Fico me perguntado se, e de que forma, o trabalhador informal da cultura 
será contemplado.

JM: No livro, você cita o conceito de “flexitempo”, de Richard Sennett 
(2003), que afirma que o trabalhador em “flexitempo” controla o local de 
trabalho, mas não tem controle sobre o processo de trabalho em si. Como 
os músicos participam dessa dinâmica?
LR: A primeira vista a gente pode achar que, pelo fato de o músico trabalhar 
muito em casa, às vezes gravando em seu próprio home studio, dando aulas par-
ticulares etc,  ele é livre nessa questão de trabalho. Isso é um engano, porque, 
de qualquer forma, ele estará sempre dependente de algo maior. Por exemplo, 

se ele grava um CD precisa divulgar e 
distribuir. Mesmo com as facilidades 
da internet ele não tem como competir 
com multinacionais ou grandes em-
presas. Ou seja, ele consegue produzir, 
mas não consegue dar conta de todas 
as etapas do processo produtivo.

JM: Você acha que alguns músicos 
embarcam na ideia “fetichizada” 
que apresenta a atividade musical 
como uma virtude que elege poucos, 
um dom a ser deleitado? As casas de 
shows se aproveitam dessa idealiza-
ção?
LR: Com certeza! Essa ideia de dom 
só atrapalha, porque com dom ou sem, a pessoa tem que trabalhar, estudar e 
dedicar grande parte da sua vida a essas atividades. E isso tudo é trabalho. As 
casas de shows e o mercado, de maneira geral, se aproveitam  disso sim. Até 
hoje há certo constrangimento de definir preço para uma atividade musical.

JM: Há algumas décadas, alguns músicos não gostavam de ser reconhecid-
os como profissionais e alegavam tocar por diversão ou experimentalismo. 
Ainda existe essa corrente no meio musical?
LR: Acho que agora é diferente, o músico tem orgulho de dizer que é profis-
sional. Por isso dá status ao músico dizer que toca no Rio Scenarium, pra citar  
o caso da Lapa, ou que é da banda do Chico Buarque. Por isso, muitas vezes, 
fazemos trabalhos sem ganhar nada, ou muito pouco. Desejamos ficar em evi-
dência ou melhorar o currículo. E é justamente isso o que vai nos tornar fracos 
em nossas relações de trabalho.

JM: Qual seria a solução para melhorarmos esse quadro desigual apre-
sentado no livro, onde temos de um lado o setor de espetáculos, que vem se 
constituindo como altamente lucrativo, e de outro lado as condições pre-
cárias e informais de trabalhos para os músicos?
LR: É difícil apresentar uma solução, mas se nós, músicos, constituíssemos 
efetivamente uma classe, tudo poderia ser mais fácil. Nós pensamos de forma 
muito individualista. Se alguém deixa de fazer um trabalho porque as condições 
são ruins tem um “monte”que vai fazer. Nesse sentido, o papel do sindicato é 
muito importante.

JM: Defina o trabalho dos músicos nas casas de shows da Lapa com três 
palavras: LR: Precário, competitivo, temporário.

JM: Qual a maior contribuição que o livro traz?
LR: A ideia do livro é mostrar que o músico que atua na Lapa é um trabalhador 
que colabora, ao lado de outros trabalhadores como os garçons, cozinheiros, 
porteiros etc., em uma engrenagem que permite aos donos das casas obterem 
lucro. E a forma de aumentar o lucro é aumentando a exploração da força de 
trabalho. Para provar isso, desconstruí a ideia  de que a atividade artística é 
diferente das demais atividades produtivas e exibo uma Lapa bastante relativa, 
tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta o local. Uns vão para o 
Rio Scenarium comer filet mignon e outros comem, mesmo, é cachorro quente, 
em pé, do lado de fora.
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Com Luciana Requião
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Mulheres no comando
As últimas eleições à presidência da 
República do país foram históricas. 
Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, 
ex-operário e líder sindical, assumiu 
como Presidente. Em 2006, conseguiu 
se reeleger e encerrou seus oito anos 
de mandato com o índice recorde de 
aprovação de 87% da população, se-
gundo uma pesquisa encomendada 
pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI). Em 2010, mais um resultado 
marcante colocou a primeira mulher no 
Palácio do Planalto: Dilma Rousseff.

As conquistas da luta feminista e a 
inserção da mulher no mercado de 
trabalho foram dando uma nova di-
mensão do papel da mulher na socie-
dade e moldando o quadro que temos 
hoje. Apesar de ter herdado o legado 
e muitos votos do ex-presidente Lula, 
a eleição de Dilma Rousseff tem uma 
carga simbólica muito forte, por se tra-
tar da primeira mulher eleita. Em 1982, 
Esther Ferraz foi a primeira mulher a 
assumir um Ministério, o da Educação, 
no governo João Figueiredo. A pau-
listana era formada em Direito e tam-
bém foi a primeira mulher a lecionar 
na Universidade de São Paulo (USP) 
e a ocupar uma cadeira na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Hoje, 28 
anos depois, uma mulher é Presidente 
da República, e nove dos 37 ministé-
rios são comandados por mãos femini-
nas.

A primeira mulher a assumir a presidên-
cia no SindMusi também ingressou nos 
anos 80, mais precisamente em 1987. 
Mas a pianista, cantora, pedagoga, 
professora universitária e membro do 
Corpo de Coral do Theatro Municipal 
por 30 anos, Siléa Stopatto, não pôde 
concluir o mandato porque precisou 
cuidar de problemas de saúde do pai.
Já a segunda e atual presidenta do Sind-
Musi, Déborah Cheyne, que também é  
vice presidente da CGTB/RJ e instru-
mentista da OSB, assumiu a função 
com uma situação diferente da relatada 
por Siléa.
 - O maior desafio como primeira 
presidenta do SindMusi era conseguir 
aproximar os músicos clássicos e pop-
ulares. Ainda existe certo afastamento 
entre esses grupos, mas é moderado. A 
participação feminina na área musical 
também cresceu e está, hoje, quase eq-
uiparada a dos homens, contou Siléa.

Apesar de a representação feminina no 
Brasil estar longe do que a ONU con-
sidera razoável, entre 40 e 60%, o país 
vem melhorando os índices paulati-
namente. Em 2010, foram eleitas 137 
deputadas estaduais e distritais: um au-
mento de 12,93% em relação a 2006. 
Já o índice das deputadas federais per-
maneceu em 9%, o mesmo registrado 
em 2006. 

De acordo com a assessora da área de 
Educação e Ciência da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, Maria Lú-
cia Braga, o advento da Minirreforma 
Eleitoral (Lei 12.034/2009) vai equili-
brar a questão da representatividade 
nos próximos anos.

 - Hoje as mulheres compõem 52% 
do eleitorado brasileiro e estão sub-
representadas em praticamente todas 
as instâncias de poder. A Minirreforma 
obriga que agora os partidos políticos 
preencham 30% das vagas com can-
didaturas femininas, e não somente 
reservem, como era previsto no texto 
legal anterior. Os partidos também 
deverão destinar no mínimo 5% de 
sua receita para promover programas 
desenvolvidos pelas mulheres. Outra 
mudança é a obrigatoriedade de dar no 
mínimo 10% do tempo de rádio e TV 
para difundir e divulgar a participação 
política feminina, explicou Maria Lú-
cia.

Outro fator que explica a maior partici-
pação da mulher no cenário político é 
o fato de elas serem encaradas como 
agentes importantes na complemen-
tação de renda da casa, atuando, em 
muitos casos, como chefes de família. 
É o que comprova uma análise feita 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domicí-
lio (Pnad). De acordo com o estudo, o 
número de famílias chefiadas por mul-
heres aumentou nos últimos nove anos 
e subiu de 27%, em 2001, para 35%, 
em 2009, o que representa um total de 
21.933.180 famílias sustentadas por 
mulheres.

De acordo com o sociólogo Fabio 
Queiroz, mestrando em Educação, Co-
municação e Cultura pela Faculdade de 
Educação da Baixada da UERJ (FEBF), 
a democracia se torna, de fato, “mais 

democrática”, quando determinados 
grupos que antes não tinham espaço, 
como mulheres ou negros, conseguem 
ocupar posições estratégicas do ponto 
de vista da visibilidade.

- Com a eleição de Dilma, a forma 
como a história será escrita valorizará 
também as mulheres, o que configura 
um redimensionamento da visão de 
mundo de nossa sociedade. 
Para Queiroz, certos rótulos, que antes 
determinavam a vida do indivíduo, es-
tão caindo.

- Dilma praticamente não foi afe-
tada pelos rótulos estigmatizantes de 
ex-guerilheira e mãe divorciada. Em 
contrapartida, nas eleições de 1989, a 
campanha de Lula sofrera com o golpe 
da denúncia de que ele tinha uma filha 
fora do casamento. Cerca de duas dé-
cadas depois, a primeira mulher eleita 
no país sobe a rampa do Congresso 
Nacional, demonstrando que “nada 
será como antes”.
 
Dilma Rousseff

Filha do engenheiro e poeta búlgaro 
Pétar Russév (naturalizado brasileiro 
como Pedro Rousseff) e da professo-
ra brasileira Dilma Jane Silva, Dilma 
Vana Rousseff foi Ministra das Minas 
e Energia, entre 2003 e junho de 2005, 
e passou a ocupar o cargo de Ministra-
Chefe da Casa Civil, em 2005, com a 
saída de José Dirceu. Combateu ativa-
mente a ditadura militar (1964-1985) 

e acabou sendo presa e torturada. Ela 
é mãe de uma filha e avó de um neto. 
Começou seu governo com 14 dos 38 
ministros de Lula.
 
“Meu compromisso supremo [...] é 
honrar as mulheres, proteger os mais 
frágeis e governar para todos! [...] A 
luta mais obstinada do meu governo 
será pela erradicação da pobreza ex-
trema e a criação de oportunidades para 
todos”. Trecho do discurso de posse no 
Congresso Nacional.
 
Dilma destacou, também, durante 
o discurso de posse, que economia, 
saúde, educação e segurança serão as 
áreas que vão receber mais atenção em 
seu governo. Divorciada, levou apenas 
a filha, Paula, no dia da posse. Percor-
reu o trecho da catedral de Brasília 
ao prédio do Congresso Nacional no 
Rolls-Royce presidencial, um presente 
da rainha Elizabeth dado ao presidente 
Getúlio Vargas em 1953.
 
  
Ana de Hollanda

Nasceu em 12 de agosto de 1948. É 
cantora, compositora, gestora cultural 
e foi secretária de cultura de Osasco, 
em São Paulo, entre 1986 e 1988. De 
2003 a 2007, foi diretora da Funarte.
“Visões gerais da questão cultural 
brasileira, discutindo estruturas e siste-
mas, muitas vezes obscurecem – e pare-
cem até anular – a figura do criador e o 
processo criativo. Se há um pecado que 
não vou cometer, é este. Pelo contrário: 
o Ministério vai ceder a todas as tenta-
ções da criatividade cultural brasileira. 
A criação vai estar no centro de todas 
as nossas atenções”. Trecho do discur-
so de posse.



5Jornal Musical - Edição Nº 47 -

A Saúde do Músico / Carolina Valverde

CV: O que é ansiedade de performance?
PF: É classificada como uma forma de fobia social. O indivíduo apresenta 
sintomas de ansiedade quando exposto a situações de desempenho, temendo 
passar por situações embaraçosas. Essa ansiedade pode chegar até mesmo a 
ataques de pânico e interfere em uma ou mais esferas da vida, como trabalho, 
vida social, acadêmica ou lazer.

CV: Quais são os sintomas da ansiedade de performance?
PF: Físicos: aumento da frequência cardíaca, sudorese, náusea, diarreia, respi-
ração acelerada, tremor. Os sintomas psicológicos são: distúrbios de memória, 
consciência, concentração e alterações de humor. 

CV: A ansiedade de performance é comum?
PF: Sim. Um estudo realizado com alunos americanos mostrou que 40% sof-
riam de ansiedade moderada. Na Holanda, 59% dos músicos de orquestra já 
tinham sido afetados por ansiedade de performance.

CV: Então a ansiedade de performance é inevitável?
PF: Há certa confusão de terminologia. Gosto de um termo muito usado pela 
Psicologia do Esporte: o conceito de ativação. Precisamos ter níveis difer-
entes de ativação, dependendo da tarefa que realizamos. Não dá para querer 
subir no palco e fazer uma boa performance com o mesmo nível de ativação 
de quando estamos sentados na frente da TV.

CV: Que fatores determinam a ansiedade de performance?
PF: Podemos pensar em três grupos de fatores que se inter-relacionam. Os fa-
tores pessoais, como o perfeccionismo, autoestima, preparo físico, a questão 
da dificuldade do repertório e o contexto da apresentação.

CV: O que pode ser feito para tratar a ansiedade de performance?
PF: A literatura descreve diversos tratamentos, tais como hipnose, psicaná-
lise, técnica Alexander, terapia cognitivo-comportamental, ioga e uso de me-
dicamentos. Os resultados são variados e é necessário que sejam feitos mais 
estudos.

CV: Como você tem trabalhado este problema com seus clientes? 
PF: O trabalho que realizo visa cuidar dos aspectos relacionados à saúde men-
tal que interferem na performance musical e na ansiedade de performance. 
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Alguns desses fatores são: motiva-
ção, autoconfiança, crenças, concent-
ração, diálogo interno e resiliência. 

Primeiramente, realizo uma entrevis-
ta de avaliação para identificar áreas 
ou aspectos prioritários a serem tra-
balhados, bem como estabelecer os 
objetivos do trabalho.  A partir daí o 
trabalho se desenvolve com o apren-
dizado/treino de exercícios de acordo 

Nesta edição, convidei minha sócia, Priscila Fuzikawa, terapeuta 
ocupacional (saúde mental) integrante do EXERSER - Núcleo de 
Atenção Integral à Saúde do Músico, para uma conversa sobre 
a ansiedade de performance, assunto muito vivenciado e pouco 
discutido pelos músicos.

com o que foi identificado. Esses são geralmente exercícios muitos simples 
que podem (e devem) ser usados antes, durante ou após o momento da per-
formance. 

Outro aspecto extremamente importante é o trabalho de elaboração/supe-
ração de experiências negativas anteriores. Essas podem ser, por exemplo, 
performances musicais que não foram boas, provas com resultados ruins, ou 
experiências até fora do contexto da música, mas que têm relação com ex-
posição à crítica, avaliação, autocrítica e/ou autoestima. Essa elaboração é 
importante, porque muitas vezes são essas experiências negativas que fazem 
com que as experiências futuras sejam vistas como ameaçadoras (o medo de 
vivências ruins se repetirem). 

Paralelamente a esse trabalho fazemos a preparação para performances futu-
ras, usando, além de exercícios, o aprendizado obtido de performances ante-
riores, e experiências positivas. 

CV: Quais têm sido os resultados desse trabalho?
PF: De uma forma geral, os resultados têm sido muito positivos, tanto em 
termos objetivos, como resultado em provas, quanto em termos subjetivos. 
Os músicos relatam maior segurança quando estão no palco e melhora na 
qualidade musical de seu trabalho. Há pessoas que vêm por períodos muito 
curtos (2-4 sessões), enquanto outras permanecem por um período bem maior, 
seja pelo material a ser trabalhado, seja pelo desejo de aprofundamento do 
trabalho. Vejo a necessidade, agora, de sistematizar e quantificar esses resul-
tados. 

Como terapeuta ocupacional, sei da importância do trabalho na vida de 
qualquer pessoa. Poder ajudar os músicos a realizar seu trabalho de forma 
menos sofrida e mais prazerosa tem sido extremamente gratificante e é algo 
que faço de forma profundamente apaixonada. 
Até a próxima onde então conversaremos sobre aquecimento e alongamento. 
Desejo a todos um 2011 cheio de saúde e música!
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SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

    
 O SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em sua sede à Rua Álvaro Alvim n0 24, Grupos 401/405, nesta cidade, às 13h30 do dia 19 de abril de 2011, em 1ª convocação. Caso não 
haja número legal de associados presentes, será feita a 2ª convocação às 14h, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
a) Aprovação das Contas do exercício de 2010. De acordo com a alínea “B” do Art. 524 da CLT, as deliberações serão tomadas por escrutínio secreto. Rio 
de Janeiro, 18 de janeiro de 2011. 
  
Déborah Cheyne Prates - Presidente. 
  
     

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

    
A Presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os músicos 
profissionais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede à Rua Álvaro Alvim, 24 - Grupos 401/405, nesta cidade, às 
14h30 do dia 19 de abril de 2011, em primeira convocação.  Caso não haja número legal de presentes, será feita segunda convocação às 15h, observando-se 
os artigos 43 letra “a” e 38 letra “f”, do Estatuto, para deliberação sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1). Tabela de Cachês Mínimos. Rio de Janeiro, 18 
de janeiro de 2011. 
  
Déborah Cheyne Prates – Presidente. 
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SindMusi promove oficinas gratuitas em Nova Friburgo

O SindMusi, ampliando a sua atu-
ação nos municípios fluminenses, 
empreendeu, no início de dezembro 
do ano passado, em Nova Friburgo, o 
Projeto Música e Saber. A iniciativa, 
que teve o apoio da Sociedade Musi-
cal Beneficente Euterpe Friburguen-
se e Secretaria de Cultura de Nova 
Friburgo, promoveu, durante três 
dias, uma maratona musical, com ofi-
cinas, workshops e apresentações.
O objetivo do evento, que atingiu 
também cidades vizinhas a Nova 
Friburgo, como Teresópolis, Su-
midouro, Duas Barras, Trajano de 
Morais, Cordeiro e Bom Jardim, é 
oferecer a músicos da Região Ser-
rana a oportunidade de capacitação e 
reciclagem de seus conhecimentos e 
práticas musicais no âmbito da músi-
ca de câmara e instrumental.
Instrumentistas de sopros e cordas, 
além de arranjadores, puderam par-
ticipar de atividades gratuitas.  Tam-
bém foram realizados shows e con-
certos abertos à população.
As oficinas foram direcionadas ao 
público jovem, em idade escolar, 
e adultos. Todos os alunos tiveram 
que levar seu instrumento e estante 

Oficinas, workshops e apresentações marcaram a primeira edição do projeto Música e saber.

de partitura para as oficinas, sendo 
que os menores de idade ainda tiver-
am que apresentar comprovante de 
frequência escolar.Além de estimular 
a prática da música de câmara e in-
strumental e formar novas plateias, o 
Projeto Música e Saber pretende ca-
pacitar agentes culturais locais para a 
continuidade da formação de novos 
talentos, valorizando os elementos 
da cultura local e recuperando mate-
rial histórico-musical para formar um 

banco de partituras.
O idealizador, coordenador pedagógi-
co do projeto e diretor secretário do 
SindMusi, Antonio Augusto, é Dou-
tor em História Social pelo IFCS-
UFRJ, Mestre em trompa pela Escola 
de Música da UFRJ e especializado 
no Royal Welsh College of Music 
and Drama, na Grã-Bretanha. Em seu 
vasto currículo está a fundação, com 
outros solistas, do “Art Metal Quin-
teto”. Ele considera que o projeto é 

uma oportunidade ímpar para que os 
músicos tenham contato com profis-
sionais de reconhecida trajetória e 
nível artístico de excelência.
“Realizamos esta oficina anterior-
mente em Barra Mansa e foi muito 
emocionante ver a incrível vontade 
de dividir e passar conhecimento por 
parte dos professores e a enorme re-
ceptividade que os alunos demonstr-
aram”, afirmou. 
Antônio Augusto expressou também 
o desejo que projetos assim possam 
ser contínuos.
“Se bons resultados podem ser alcan-
çados em três dias, imagine se tives-
sem mais oportunidades!”, declarou.
Mesmo músicos e produtores mais 
experientes da cidade não perderam 
a oportunidade de participar dos 
workshops com o produtor cultural 
Alexandre Pimentel, que durante 
duas horas esclareceu dúvidas sobre 
produção de projetos musicais. Outra 
oficina muito procurada foi a minis-
trada pelo compositor, pianista, ar-
ranjador, autor teatral e ator Tim Res-
cala, também diretor do SindMusi, 
que abordou a produção fonográfica.

A inscrição na Ordem dos Músicos 
do Brasil é uma exigência para que 
o músico possa exercer as suas ativi-
dades com um aparato legal. Antes da 
OMB, o músico não tinha identidade. 
Sua criação consolidou a classe, res-
gatando a dignidade profissional.

Essa foi, em síntese, a ideia que pas-
sou pela cabeça chata daquele parai-
bano, maestro, professor e compositor 
José Siqueira, quando levou o pedido 
ao então Presidente Juscelino Ku-
bitschek. Pela Lei Federal nº 3857, de 
22 de dezembro de 1960, foi criada a 
OMB. Até então, o músico não tinha 
uma diretriz  profissional  estabele-
cida, e, se hoje ainda perduram vários 
problemas, o que dirá naquela época, 
não tão distante assim. Siqueira foi 
autor do projeto de criação da OMB e 
seu primeiro presidente.

Sempre preocupado e envolvido com 
o mundo musical, participou de out-
ras investidas como a fundação da 
Orquestra Sinfônica Brasileira, da 
Orquestra Sinfônica Nacional, da Or-
questra de Câmara do Brasil e tantos 
outros organismos musicais.

O curso da história, entretanto, mudou 
radicalmente com o golpe de 1964. 
Siqueira, simpatizante das ideias da 
esquerda, sofreu muito com o regime 
militar, foi perseguido e cassado. Seus 
sonhos se esvaíram como um nevoe-
iro, e foi afastado da OMB e da UFRJ. 
Aí começaram as mudanças na insti-
tuição que tantos lutaram para erguer, 
com a nomeação de um interventor. O 
desenrolar dessa história todos já sa-
bem...
As discussões e debates contra a OMB 
não chegaram à reflexão do porquê. 

Não é acabando com a OMB que 
problemas serão sanados. Essa ideia é 
simplista. As palavras do maestro José 
Siqueira traduzem muito bem: “Eu 
acredito na coletividade, acredito nas 
coisas da coletividade. Eu acho que 
os músicos devem arranjar um meio 
de começar a unir os músicos para a 
retomada da Ordem (...)”. Essas pala-
vras, ditas em 1985, numa entrevista, 
são bem atuais.

Vamos fazer desses 50 anos da OMB 
um momento para reflexão. Os pés 
da democracia pisaram, a duras pe-
nas, no Brasil, mas esqueceram da 
OMB, esqueceram da OSB, criações 
de Siqueira. Ironia do destino? Cabe 
a nós, músicos, darmos essa resposta 
ao maestro.
Nayran Pessanha - diretor do 
Patrimônio SindMusi

OMB 50 anos para reflexão

Inauguração da sede da OMB - 1960. Da esquerda para direita: Siqueira, Juscelino e Guedes.



Notas MusicaisBastidores

Fusão CGTB E CSP
O edifício Getúlio Vargas, no centro de São Paulo, foi palco de uma reunião 
histórica que consolidou a fusão da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
(CGTB) com a Central Sindical de Profissionais (CSP). A fusão ocorreu na 
sede do Sindpd, no dia 10 de dezembro do ano passado. De acordo com os di-
rigentes das duas centrais, a unificação impulsiona a luta dos trabalhadores em 
direção às mudanças que o povo brasileiro anseia.

Conferência Internacional de Orquestras em Amsterdam
De sete a nove de março, acontece a Conferência Internacional de Orques-
tras, em Amsterdam. Instrumentistas, maestros e representantes de governo de 
várias partes do mundo irão marcar presença no evento. Mais informações no 
site:www.fim-ioc.org

Sorteio da câmera digital
Fabio Medeiros Miranda foi o ganhador da câmera digital no sorteio realiza-
do durante uma Assembleia Extraordinária, no dia 17 de dezembro, na sede 
do SindMusi. Todos os músicos que participaram da Pesquisa “A Mulher na 
Música” puderam concorrer ao sorteio. A pesquisa foi coordenada por Jarbas 
Pinheiro e Luciana Requião, em 2010, em parceria com o SindMusi, UFRJ e 
UFF, e pretendia atualizar os registros do sindicato e mapear as condições de 
trabalho dos músicos, em especial das musicistas que trabalham na noite mu-
sical carioca. Músicos que não eram sócios do SindMusi, como era o caso de 
Fabio, também participaram.

 
Museu dos Beatles em Buenos Aires
No início de 2010, foi aberto o Museu dos Beatles em Buenos Aires. O acervo 
é da coleção particular de Rodolfo Vásquez, considerado pelo Guinness World 
Records o maior colecionador particular dos Beatles do planeta: ele começou a 
reunir material desde que tinha 10 anos de idade. São mais de 8 mil peças, que 
serão expostas em um esquema de rodízio, devendo ficar apenas cerca de 2 mil 
objetos por vez.

Rádio MEC lança programa de Música Clássica para crianças
 Estreou, no dia 22 de janeiro, o programa Blim-blem-blom, que será exibido 
todos os sábados, às 12h pela Rádio MEC FM. Na programação, estão previs-
tos vários quadros, inclusive a rádio-novela “A casa bem assombrada”. Em 
cada um dos 52 programas da série será abordado um tema ligado à música 
clássica - tudo de forma lúdica e bem humorada. Tim Rescala escreve e apre-
senta o programa.

Eleições SindMusi
Fique ligado: 2011, ano de eleições no SindMusi.
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Sustenta!
No último Dia do Músico, 22 de no-
vembro de 2010, acordamos com a 
notícia do acidente fatal com nosso 
amigo Ovídio Brito, que se tornaria 
nosso sócio remido naquele mesmo 
dia.

Histórias não faltam sobre Ovídio, 
um dos maiores percussionistas que 
o Brasil já teve. Eu tive a sorte de 
presenciar algumas delas. E escolhi 
uma das melhores pra contar para 
vocês.

Em junho de 1997, Wilson das 
Neves fez 60 anos e comemorou 
em grande estilo, na sua casa na Ilha 
do Governador. Convidou todos os 
seus amigos e parceiros para uma 
festa com direito a feijoada e chur-
rasco, tudo do bom e do melhor.

Quando cheguei, encontrei meus 
amigos Claudio Jorge, Marcelinho 
Moreira, Zero e Ovídio, que esta-
vam numa mesa. Ao lado, estava 
Chico Buarque, com Luis Clau-
dio Ramos, João Rebouças e seus 
produtores. E, ouvindo as conver-
sas das duas mesas, um artista tão 
discreto (mesmo!) quanto Chico, e 
que Wilson acompanhava na época: 
Ney Matogrosso.

O teor etílico de Ovídio já estava 
elevado àquela altura. A caracterís-
tica eram os olhos semicerrados e 
a quantidade de “ááá tomar...” que 
ele disparava sem parar - e a gente 
ria também sem parar.

O sol estava forte, e alguns dos pre-
sentes usavam óculos escuros, caso 
do Marcelinho. O coitado foi falar 
alguma coisa com o Ovídio, que 
abriu os olhos e disparou:
- Ô meu cumpadre! Não fala comi-
go de óculos escuros! Tu sabe que 

eu não gosto!

- Pô, Ovídio, que é isso, qual o 
problema? Nós somos parceiros...

- Esse negócio de óculos escuros... 
Esconde o caráter da pessoa! O 
sujeito faz de conta que tá olhan-
do pra você e o olho tá virado pra 
outro lado!

Nisso, todos nós começamos a faz-
er sinal pro Ovídio. Ele estava do 
outro lado da mesa, ao lado de Ney 
Matogrosso, que estava... de óculos 
escuros!

Ele continuou:
- Já reparou que todo mau caráter 
usa óculos escuros? É por isso 
que...

De repente ele se vira pro Ney. E 
congela alguns segundos.
Num beco sem saída, Ovídio não se 
fez de rogado e disparou pro Ney:

- O senhor também!!
Ney, com a elegância de praxe, foi 
tirando os óculos...

- Sabe o que é, Ovídio? Eu tenho 
fotofobia, por isso que eu uso ócu-
los escuros...

- Ah, fotofobia tudo bem... mas 
você sabe que eu tô certo, não é?

- Tá certo, Ovídio, você tem 
razão...

Ovídio seguiu a máxima do samba: 
quando se fala alguma coisa que 
não devia, vem alguém e diz: “Sus-
tenta!”, e o sujeito tem que ir até o 
fim...

Que saudade, Ovídio Brito!
Até o próximo jornal!
Itamar Assiere

O Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro parabeniza todos os músicos clássicos pelo Dia Nacional da Música Clássica (5 de 
março) e todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher (8 de março). Parabéns!
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Além do cenário de destruição e des-
olação, a tragédia na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, que já registra 
mais de 800 mortos e é classificada 
como a maior catástrofe natural ocor-
rida no Brasil, interfere também na 
economia de todo o estado, atingin-
do, direta ou indiretamente, pessoas 
de diferentes classes sociais. Nova 
Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, 
Sumidouro, São José do Vale do Rio 
Preto e Bom Jardim foram os locais 
mais atingidos.
 
O principal pilar econômico de 
Teresópolis, a segunda cidade que 
mais sofreu com os impactos da 
chuva, com vinte bairros afetados, é 
a agricultura. Somente as plantações 
no segundo e terceiro distrito da ci-
dade, destruídos pelas águas, geram 

cerca de 80% dos produtos agrícolas 
que abastecem a região do Grande 
Rio, além de Região dos Lagos, 
Costa Verde, municípios do Norte 
Fluminense, Ubatuba (SP) e Juiz de 
Fora (MG).
O turismo é a segunda atividade 
econômica da cidade. Para se ter uma 
ideia, a taxa de ocupação dos hotéis, 
nessa época do ano, costuma oscilar 
entre 80 e 90%. A cidade também é 
um polo de eventos, tendo sido escol-
hida para sediar o Salão Estadual de 
Turismo deste ano, que vai acontecer 
em maio.
A prefeitura de Teresópolis estima 
que a reconstrução da cidade leve até 
dois anos. Cerca de 40 pontes foram 
danificadas, além de ruas e estradas. 
Apesar do estado de calamidade, se-
gundo a prefeitura, 80% das redes 

hoteleira e gastronômica já funcio-
nam normalmente.
O secretário executivo do Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes e Bares de 
Teresópolis, Sebastião de Faria, ex-
plicou que o centro comercial da ci-
dade não foi afetado, já que as áreas 
afetadas eram majoritariamente de 
lavoura e residenciais. Apenas um 
hotel continua sem funcionar, o Ho-
tel Fazenda São Moritz, que não tem 
prazo para voltar a operar e, atual-
mente, acolhe 50 desabrigados.
Mas a tendência é que a retração na 
economia, em razão da ausência do 
dinheiro advindo da agricultura e do 
turismo, influencie também as vendas 
no comércio, que tendem a cair.
Como a atividade dos músicos profis-
sionais está diretamente ligada a es-
sas três atividades econômicas, sendo 

O reflexo da chuva para os músicos da região serrana
Como a tragédia ocorrida na madrugada de 12 de janeiro afeta o mercado de trabalho dos músicos.

delas interdependente, especialmente 
do turismo e do comércio, onde atua 
a maioria dos músicos da região, seja 
em hotéis, bares ou restaurantes, a 
categoria acaba sendo muito afetada.
É o caso do diretor tesoureiro do Sind-
Musi, Álan Magalhães, que reside 
em Teresópolis, e já sofre no bolso o 
impacto da retração econômica. Ele 
tinha três apresentações agendadas 
em Teresópolis e todas foram can-
celadas.
 Além do impacto econômico, foram 
identificadas pelo menos três víti-
mas diretas da catástrofe entre músi-
cos profissionais, sendo uma fatal: o 
músico Mario Jansen, que morava em 
Nova Friburgo. Já Alexandre Guich-
ard e José Carlos Winicki tiveram 
suas casas atingidas e estão com séri-
os prejuízos materiais.

XIII Festival de Seresta Sílvio Caldas
 Os interessados em participar do Festival Sílvio Caldas podem fazer a in-
scrição de 10 de janeiro a 16 de março. A final acontece no dia 14 de maio, 
em Conservatória. Somente homens podem participar. Informações pelo 
telefone (21) 2672-7781 ou através do e-mail mleal@unigranrio.com.br . 

SEC-RJ divulga três novos editais
A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC) lançou os editais 
de Prêmio Mestres e Grupos das Culturas Populares, Registro de Tradição 
Oral e Microprojetos Culturais.Os interessados em participar devem fazer 
a inscrição até 25 de fevereiro, no sítio da SEC. Podem participar pessoas 
físicas ou jurídicas sem fins lucrativos, atuantes nas áreas de culturas popu-
lares, residentes ou sediadas no estado do Rio de Janeiro. Informações: eap-
cult.editais@gmail.com ou 2333.4107. 

Concurso de Monografias Direito Autoral
A União Brasileira de Compositores (UBC) realiza o I Concurso Nacio-
nal de Monografias, que visa estimular a criação artística e incentivar o 
pensamento intelectual com o intuito de assegurar os direitos dos autores. 
Universitários, pesquisadores, professores e profissionais podem participar. 
Serão premiados os autores dos 3 melhores trabalhos. Inscrições até 28 de 
fevereiro. Confira o regulamento do concurso no site www.ubc.org.br.

Oportunidades
Internacional de Linguagem Eletrônica
Estão abertas até o dia 1º de março as inscrições para artistas que queiram 
participar da 12ª edição do FILE – Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica em São Paulo. O evento acontece de 18 de julho a 28 de agosto, 
na Galeria de Arte do Centro Cultural Ruth Cardoso (Sesi/SP). O festival 
também receberá até o dia 1º de março propostas para participação no ciclo 
de palestras do Symposium 2011 e para realizações de Workshops de 2011, 
que acontecem paralelamente à exposição dos projetos selecionados. Mais 
informações e inscrições pelo site www.file.org.br.

Parceria SindMusi e SEBRAE/RJ
Workshops Gratuitos de Determinação Empreendedora, Aprender a Em-
preender e Praticando o Associativismo, no dia 29/03, de 15h às 17h, na 
Sede do SindMusi. Rua Álvaro Alvim, 24 sl. 405.
Informações: 2532-1219

Fique de olho nos cursos dos nossos parceiros.
- IATEC: Curso Técnico de Eletrônica, com ênfase em áudio, em con-
comitância com o nível médio. Reconhecido pela Secretaria de Educa-
ção e certificado pelo CREA. Os interessados devem estar cursando ou 
ter concluído o ensino médio. Descontos de 15% para associados em dia 
Sindmusi. Informações e inscrições: www.iatec.com.br. 
Tels: 2493-9628 ou 2486-0629.

- Intensivo de Música: Curso Livre Regular ou Intensivo de Teoria e Per-
cepção Musical. Sócios Sindmusi em dia ganham bolsa de 100%.
Informações: www.intensivodemusica.com.br ou 2221-5313/ 8884-5313
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Geraldo Flach – 06/08/1945 a 03/01/2011 
O pianista e compositor gaúcho Geraldo Flach morreu 
de cancêr no dia 3 de janeiro, aos 65 anos, no Hospital 
Mãe de Deus, em Porto Alegre. Flach era considerado 
um dos principais nomes da música instrumental do 
Brasil. Trabalhou com Ivan Lins, Renato Borghetti 
e Yamandu Costa, e teve músicas gravadas por Elis 
Regina, Emilio Santiago e Taiguara, entre outros. Seu 
trabalho, que mistura elementos folclóricos com jazz, 
foi premiado no Brasil e no exterior. 

Jodacil Damaceno - 3/11/1929 a 21/11/2010
Morreu no dia 21 de novembro, no Rio de Janeiro, o 
professor Jodacil Damasceno. Ele era professor, con-
certista e transcritor musical. Nasceu no Rio de Ja-
neiro, estudou violão com Antonio Rebello de 1952 a 
1960. No início de sua carreira foi um intenso divul-
gador da cultura violonística por meio de concertos 
e programas de rádio – como o programa “Violao de 
ontem e de hoje”, produzido durante quase dez anos 
para a Rádio MEC na década de 60. Seu nome é con-

sagrado pela crítica especializada como um dos mais dotados músicos do seu in-
strumento. Jodacil Damaceno foi vice-presidente da Associação de Violão do Rio. 

Mario Jansen – 06/01/1951 a 12/01/2010 
Mario Jansen era pianista, compositor, arranjador e 
vocalista e foi mais uma das vítimas 12 de janeiro de 
2011, das enchentes da Região Serrana do Rio, que 
destruiu a casa do músico e seu estúdio de gravação 
no centro de Nova Friburgo, cidade onde nasceu e 
residia. Iniciou a carreira no final dos anos 1960, no 
grupo Les Enfants, que tinha o baterista Haroldo Jo-
bim entre os integrantes. Recentemente, integrava o 

grupo da cantora Ithamara Koorax, com quem fez vários shows ao longo de 2010, 
incluindo uma apresentação ao ar livre para duas mil pessoas no Festival de In-
verno de São Lourenço.

Genny Marcondes – 05/05/1916 a 30/01/2011
Genny Marcondes Ferreira era compositora e diretora 
musical. Foi responsável por trilhas e composições 
marcantes dos anos 60, como as das peças “Rev-
olução na América do Sul e “ Se Correr o Bicho Pega, 
Se Ficar o Bicho Come”. Formou-se em música em 
1936 pelo Conservatório Dramático e Musical de São 
Paulo, e canto orfeônico, no Instituto Musical São 
Paulo, em 1941. Estudou composição e orquestração 
com Esther Scliar e Guerra Peixe. 

Marko Rupe – 20/01/1929 a 25/01/2011
Marko Rupe era arranjador, clarinetista e saxofonista. 
Integrava a Orquestra Bianchini. Já tocou ao lado de 
Chico Buarque e foi aluno de João Theodoro Meire-
lles. 

Obituário
Marcinho do Cacique – 04/06/1972 a 30/01/2011
Marcio Pereira da Silva, conhecido como Marcinho 
do Cacique, era percussionista e integrante do Grupo 
Partideiros do Cacique. Ele morreu de parada cardía-
ca após uma cirurgia de apêndice. Tocou com a can-
tora Simone dos 17 aos 21. Já participou também de 
shows de Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz. Era auto-
didata e inspirado pelo estilo de Bira Presidente, do 
Fundo de Quintal, por quem era chamado afetuosa-
mente de afilhado.

Maria Cristina Conrado - 02/3/1960 a 13/01/2011
A carreira da cantora Cristina Conrado no festival 
“MPB–Shell 81” (Rede Globo), do qual participou 
com a canção “Nossa vida de artista”. Atuou em dis-
cos e shows de Tim Maia, como vocalista da banda 
Vitória Régia, de 1986 a 1988. Foi solista da banda 
latina Banana, Tabaco & Run, de 1988 a 1990, parale-
lamente ao seu trabalho em shows alternativos e em 
gravação de trilhas publicitárias. Constam ainda de 
seu currículo trabalhos com Lincoln Olivetti e com 
Michael Sullivan.

José Antônio de Almeida Prado - 08/02/1943 a 
21/11/2010
O compositor e pianista brasileiro José Antônio de 
Almeida Prado, faleceu na manhã do dia 21/11/2010, 
aos 67 anos, em São Paulo.  Ele estudou no Brasil 
com Dinorah de Carvalho (piano), Osvaldo Lacerda 
(harmonia) e Camargo Guarnieri (composição) e de-
pois prosseguiu seus estudos na Europa. Foi profes-
sor no “Conservatório Municipal de Cubatão” e do 
Instituto de Artes da UNICAMP. Suas últimas ativi-
dades eram cursos ministrados por ele sobre análise 

musical, além de apresentação de um programa de música contemporânea na rá-
dio Cultura FM chamado Kaleidoscópio. Almeida Prado fazia parte da Academia 
Brasileira de Música e era considerado um dos maiores expoentes da música eru-
dita no Brasil. 

Ovídio Brito – 12/03/1945 a 22/11/2010
O percussionista Ovídio Brito faleceu aos 65 anos, vi-
tima de acidente automobilístico no Centro do Rio. 
Ele participava da roda de samba do Clube Renascen-
ça, no Andaraí, além de integrar a banda Jazzfieira. 
O instrumento com o qual mais se identificava era a 
cuíca. Ao longo de sua carreira, ele fez parte das ban-
das dos maiores nomes do samba de raiz, como Ar-
lindo Cruz, João Nogueira, Beth Carvalho e Martinho 
da Vila, com quem compôs sambas para a Vila Isabel. 
Sua qualidade musical fez com que fosse considerado 

um dos melhores do gênero. Ovídio também integrou bandas de cantores da MPB. 
Marisa Monte, Maria Bethânia e Tim Maia são exemplos.
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Cultura é para todos?
O produtor cultural Flávio Aniceto lança pela Editora Multifoco o livro 
“Cultura é para todos? – PT, Governo Lula e Política Cultural”. O autor 
traça um histórico das iniciativas no campo da cultura, implementadas 
desde 1982, até as ações realizadas no Governo Lula entre 2002 e 2008.

CD

Paulinho Thomaz
O CD homônimo é o primeiro do cantor e com-
positor e reúne 10 canções, todas compostas 
por ele, sendo que três delas em parcerias com 
amigos. O músico é influenciado por bandas 
de rock nacionais dos anos 80, como Legião 
Urbana, Paralamas do Sucesso e Titãs, além 

de ícones da MPB, como Lenine, Adriana Calcanhoto e Arnaldo An-
tunes. Conheça mais sobre o trabalho do músico no site: www.paulin-
hothomaz.com.br

Deixa eu me benzer
Tania Malheiros lança seu primeiro CD “Deixa 
eu me benzer”, com participação especial do 
maestro Gilson Peranzzetta. São 12 sambas 
inéditos e duas regravações de sambas descon-
hecidos do grande público. Tania começou a 
cantar na infância, por influência do pai, Mu-
cio de Sá Malheiros, cavaquinista, e formou-se 

em Jornalismo, voltando aos palcos há nove anos. Tania já cantou com 
Noca da Portela, Wilson Moreira, Delcio Carvalho e Nelson Sargento, 
entre outros mestres.

Pedrinho do Cavaco
Pedro Bernardo lança o CD Pedrinho do Cava-
co, com composições próprias, além de clás-
sicos do samba.  Frequentador assíduo, desde 
os 7 anos, da “Mangueira do Amanhã” e do pa-
gode da “Tia Doca”, onde começou a dar suas 
primeiras “palhetadas”, Pedrinho do Cavaco, 

apesar de ter 19 anos, já recebeu o reconhecimento de grandes ícones, 
como  Chico Buarque, Milton Nascimento, Martinho da Vila, Alcione, 
Zeca Pagodinho, Jorge Vercilo, Arlindo Cruz e Alexandre Pires.

O Tempo de Tudo
O terceiro CD do músico João Braga, O Tem-
po de Tudo, conta com sambas, salsas, bossa-
nova e ainda muito groove e solos. Em “Casa 
De Festa”, Arthur Maia, nos baixos, e Naífe 

LIVRO

Anuncie Aqui
Maiores informações

sindmusi@sindmusi.org.br

2532-1219  

Simões, nas percussões, criaram uma salsa brazuca experimental. 
Outro destaque, “Dendê”, é uma bossa com inspirações baianas. 
Além de composições próprias, o álbum traz releituras de João Bos-
co, Tom Jobim, John Coltrane e Djavan. 
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O Sindicato dos Músicos do Rio realizará, nos dias 
21 e 22 de março, o evento Oficinas de Empreend-
edorismo na Música. O evento pretende ajudar o 
profissional a entender o mercado da música, apre-
sentar as novas mídias e como explorá-las para dar 
um salto na carreira, além de criar um bom market-
ing pessoal. Vão ser ensinadas as ferramentas práti-
cas que auxiliem o músico a alcançar o espaço deles 
no mercado, como dicas de maquiagem para shows, 
cabelo, figurino e técnicas para elaboração de um re-
lease. Além disso, após passar pela oficina de maqui-
agem, cada participante poderá tirar uma foto, com 
um fotógrafo profissional, e levá-la para casa em um 
CD para uso livre.
O objetivo é situar o músico sobre as novas tendên-
cias do mercado, estimulando que os profissionais as-
sumam uma atitude mais pró-ativa e empreendedora, 
além de ajudar na formação de um profissional mais 
consciente, que fique qualificado para atuar no setor 
musical, compreendendo a estrutura da área, além 
de colaborar efetivamente na confecção de bons ma-
teriais promocionais, através das dicas de cartão de 
visita, release,  maquiagem e fotografia cedidas para 
matérias de divulgação.
 No final de cada dia, serão sorteados vários brindes. 
Será feita também a distribuição gratuita do material 
discutido durante as palestras.

Aprenda a empreender na música
SindMusi organiza evento gratuito para músicos em março.

Programação Dia 21/03
 
14h – Análise de Mercado – Entenda como se 
comporta a indústria da música hoje e quais são as 
perspectivas para o futuro. Palestrante SEBRAE/
RJ.

14h45min – Técnicas de Elaboração de Release 
– A importância do release: o que deve constar e 
como deve ser organizado e formatado. Com a jor-
nalista Tamara Campos, mestranda em Educação, 
Comunicação e Cultura pela UERJ.

15h15min – Coffee Break

15h30min – Criatividade e competitividade - O 
mercado de trabalho como um caldeirão de possi-
bilidades. Identifique as oportunidades em sua área 
de trabalho e entenda a importância do marketing 
pessoal. Com a doutoranda em Psicologia e Musi-
coterapeuta Raquel Siqueira.

16h15 - Novas Mídias e a música.

Programação Dia 22/03

15h - Oficina de Maquiagem e Cabelo – Maqui-
agem e cabelo para o dia a dia e para o palco. 
Aprenda a valorizar seus pontos fortes e explorar 
seu biótipo, com o consultor Jorge Muniz.

18h - Oficina de moda – Entenda quais roupas 
devem ser usadas no dia a dia e nos shows. Con-
heça os melhores tipos de roupa para seu biótipo 
e que roupas combinam mais com determinados 
gêneros musicais. Palestrante da Universidade 
Veiga de Almeida (UVA).

18h30min - Fotografia – Regras básicas de fo-
tografia para material promocional. Fotógrafo da 
Universidade Veiga de Almeida (UVA).
*Todos os participantes serão contemplados com 
uma foto em CD, que poderá ser usada em CDs, 
releases e matérias de divulgação.
 
Serviço dias: 21 e 22 de março
Cinelândia: Rua Álvaro Alvim, 24 sl 405.
Informações: (21) 2532-1219


