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Confira o Artigo sobre a regu-
lação dos Direitos Autorais, de 
Alexandre Negreiros. Pág 10 

Veja as oportunidades no setor 
musical. Pág 13 

Quem pode se candidatar às 
eleições para o SindMusi e vo-
tar. Pág 12
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CulturaPREV

Parceiros
Institucionais

OSB: morta aos 70 anos
Cerca de metade do corpo orquestral é demitido por não se subme-
ter às avaliações de desempenho impostas em janeiro. 

Milhares de pessoas lotaram o 
evento do Dia do Trabalhador, 
na Vila Cruzeiro. Foi a primeira 
vez que a data foi comemora-
da dentro de uma comunidade 
pacificada.

Confira o artigo de Carolina 
Valverde, que relaciona o que 
esses profissionais têm em 
comum. O tema foi discutido 
na II Conferência Internacio-
nal de Músicos de Orquestra, 
em Amsterdã, organizada pela 
Federação Internacional de 
Músicos (FIM). Pág 11 

Após tentativas de negociação, pauta-
das pela falta de diálogo da Fundação 
Orquestra Sinfônica, 36 músicos foram 
demitidos, entre eles a presidente do 
Sindicato dos Músicos, Déborah Cheyne. 
Segundo a lei, Déborah não poderia ter 
sido demitida, já que goza de estabili-
dade por ser líder sindical. A FOSB não 
aceitou as condições exigidas pelos músi-
cos e manteve o maestro Roberto Minc-
zuk como regente e diretor artístico da 
OSB. Em janeiro, os músicos receberam, 
por e-mail, um comunicado impondo a 
obrigatoriedade dos testes, porém sem 
que explicasse os motivos e o formato 
da avaliação, e por isso, se recusaram a 
fazê-lo.  Entenda um pouco desse im-
bróglio, que já dura cerca de seis meses, 
na reportagem da página 3. 

Concurso foi promovido pelo 
Jornal Capital Cultural. 
Conheça os vencedores na 
matéria da página 9. 

Músicos e Atletas 
são parecidos? 

Eleitos os 
melhores shows 
de 2010 na Lapa



Diretoria InformaPalavra da Presidente
Déborah Cheyne
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Expediente

Pudemos observar o papel relevante 
que as chamadas mídias sociais, 
como o twitter, e o Facebook, tive-
ram nas revoluções da Tunísia, Egi-
to e Yemem.  Evidentemente que 
esses movimentos têm explicações 
bem mais profundas que a internet. 
Entretanto, a web foi um importante 
mecanismo para que elas pudessem 
ocorrer. 
No Brasil o poder da internet é im-
pressionante. Nosso país é o 5º em 
número de internautas, com 81,3 
milhões de usuários (F/Nazca, 
2011). 
Jogando a temática para nossa mi-
croesfera, o Estado do Rio, mais 
especificamente os músicos, tive-
mos um resultado surpreendente. O 
SindMusi sempre buscou estar em 
sintonia com as novas tecnologias e 
já possuía site, blog, Twitter e Or-
kut, mas não Facebook. 

Cerca de uma semana depois que a 
página foi criada já tínhamos 800 
amigos. Uma marca considerável 
para um sindicato que tem em seus 
quadros cerca de 4 mil associados., 
muitos dos quais sem acesso à in-
ternet. Todos os dias, sem exceção, 
pelo menos cinco pessoas enviam 
solicitação de amizade. O Facebook 
se mostrou um canal bem mais dire-
to com os músicos.  Menos frio que 
o site, menos picotante que o twit-
ter, menos institucional que a news-
letter. 

No caso dos músicos demitidos da 
OSB, o Facebook também mostrou 
sua força como instrumento de luta 
política. Vários membros coloca-
ram, no lugar da foto do perfil, uma 
imagem preta em sinal de luto. Esse 
fato foi noticiado pela imprensa e 
entrou de vez na agenda da mídia, 
desenrolando-se até hoje. 
Entretanto, a mensagem mais im-
portante que ficou dessa mobiliza-
ção virtual foi a de que é importante 
manifestar-se, seja via Facebook ou 

O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do exercício 2010 
foram devidamente aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral Or-
dinária ocorrida no último dia 19 de abril.

Constata-se que, com a ampliação de suas parcerias, o SindMusi/RJ propor-
cionou aos membros da categoria novas oportunidades de crescimento na 
carreira musical como, por exemplo, por meio das bolsas de estudo integrais 
no GAB – Intensivo de Música, dos  workshops e oficinas oferecidos, inclu-
sive para músicos não sócios. Ainda nesse sentido de foco na capacitação, 
o SindMusi viabilizou descontos significativos para associados em institu-
ições de ensino consagradas como a Universidade Veiga de Almeida, IATEC, 
Musimagem, entre outros.

Além disso, demos continuidade à política de apoio aos eventos promovidos 
por nossos associados, bem como na área de Assistência Social, com forneci-
mento de medicamentos e auxílio funeral. 

O reflexo direto dessa política foi o retorno de grande número de ex-associa-
dos à entidade, além de novas filiações, causando um significativo crescimen-
to em nossa Receita, em relação à projeção prevista, gerando um superávit 
que nos proporciona um círculo virtuoso.

Ressalte-se que há ainda uma receita prevista pelo Art. 53 da Lei 3.857/60, 
bloqueada por ações judiciais, referente à consignação em pagamentos pro-
movidos por empresas produtoras de shows internacionais, da qual temos 
convicção de que, oportunamente, conseguiremos resgatar. Entretanto, pu-
demos constatar que, embora a receita advinda desse dispositivo legal seja de 
suma importância para a manutenção da entidade, as circunstâncias adversas 
nos levaram a buscar alternativas que foram atingidas com êxito e proporcio-
naram todos os avanços mencionados. 

Alan Magalhães, diretor tesoureiro 

Resultado do Exercício 2010
não. A premissa de que os músicos 
são desarticulados e não se importam 
com nada caiu por terra. Houve no 
Facebook uma mobilização nunca 
vista antes pelos músicos, que en-
volveu não só a classe, mas também 
a sociedade civil como um todo. Mo-
bilização essa que conseguiu, inclu-
sive, colocar cerca de 1200 pessoas 
no concerto manifesto em prol dos 
músicos demitidos da OSB na Escola 
de Música da UFRJ. 

Vale a pena lembrar que há bem 
pouco tempo, ainda antes da existên-
cia do Facebook, os músicos orga-
nizaram uma importante movimen-
tação durante a campanha “Eu quero 
música nas escolas”. O resultado foi 
notável: em apenas dois anos foi 
apresentado, e aprovado, o projeto de 
lei que propunha a volta da música 
para as grades curriculares das esco-
las de ensino fundamental e médio. 
Trata-se da Lei nº 11.769. 

Na ocasião, o movimento se valeu da 
internet e das ferramentas disponíveis 
naquela conjuntura, como abaixo as-
sinado online e troca de emails. 
Podemos concluir que, de fato, as no-
vas redes sociais e a tecnologia que 
estão à ponta de nossos dedos são ele-
mentos fundamentais para o sucesso 
de empreitadas mobilizadoras. En-
tretanto, há que se ter em mente que 
a peça propulsora é o trabalhador, o 
músico, o cidadão consciente, aten-
to, articulado e em permanente mo-
vimento. Sem o elemento humano, 
o Facebook e outros veículos seriam 
apenas murais vazios. 

Nunca devemos esquecer o posi-
cionamento político adotado pelos 
músicos demitidos da OSB e pela 
sociedade nesse episódio. Foi uma 
lição de cidadania, de cooperação e 
solidariedade. 

Déborah Cheyne, presidente do 
SindMusi
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Apenas 251 candidatos se inscreveram para audições em Londres, Nova York e Rio de Janeiro 

Deputado Robson Leite propõe criação de CPI para investigar 
FOSB e FIM pede boicote mundial às audições da OSB 

A Federação Internacional dos Músi-
cos (FIM) emitiu um comunicado a 
seus associados, no início de maio, 
pedindo o boicote mundial às audições 
que a Orquestra Sinfônica Brasileira 
fez para preencher 33 vagas, muitas 
abertas pelas demissões dos músicos. 
O texto, que dizia que os profissio-
nais que comparecessem às audições 
poderiam tomar o lugar de colegas 
demitidos injustamente, parece ter 
surtido efeito entre os músicos de 
todo o mundo: apenas 251 candida-
tos se inscreveram para participar das 
audições que ocorreram nos dias 16 e 
18, (Nova York), 20 a 23, (Londres) e 
25 a 28 (Rio). Em orquestras do porte 
da OSB, a relação candidato-vaga 
costuma ser de cerca de 100 músicos 
para uma vaga. No concurso da OSB a 
relação foi de cerca de 4,5 candidatos 
por vaga, já que apenas 149 candida-
tos dos 251 inscritos compareceram. 
A OSB acabou selecionando desse 
grupo apenas 21 novos músicos, ape-
sar das 33 vagas abertas. 

A Câmara dos Vereadores aderiu ao 
movimento intitulado SOS OSB e en-
viou um documento, no dia 5 de maio, 
solicitando esclarecimentos à Secre-
taria de Cultura do Município sobre o 
repasse de verba da Prefeitura para a 
FOSB. 
- O objetivo é congelar o dinheiro até 
que a situação dos músicos demitidos 
por justa causa seja revertida - afir-
mou o vereador Reimont, presidente 
da Frente Parlamentar em prol da 
Democratização da Comunicação e 
da Cultura e membro da Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara. O 
prazo para secretaria responder é de 
30 dias. Ainda segundo vereador, uma 
das principais metas a serem atingidas 
é conscientizar a sociedade sobre a 
importância da OSB. 

- A luta da OSB não é dos músicos, 
mas de toda sociedade brasileira, to-
dos têm direito à cultura. A OSB é um 
patrimônio artístico de nosso país - 
disse o vereador.  

- Se uma empresa injeta dinheiro na 
OSB por renúncia fiscal isso signifi-
ca que é verba pública. É grave que 
a Fundação não tenha uma política 
transparente de destinação da renda 
advinda da Lei Rouanet - afirmou.
Já o Deputado Estadual Marcelo 
Freixo, que compunha a mesa, propôs 
uma reunião das Comissões de Defesa 
dos Direitos Humanos e da Cultura 
com o Conselho Curador da FOSB 
para tentar reverter as demissões dos 
músicos. 
- Lamento que nenhum representante 
da Fundação OSB tenha comparecido. 
A audiência pública é um espaço das 
divergências e todos, obviamente, 
teriam direito à voz. A ideia é que pu-
déssemos chegar a uma conciliação 
e reverter as demissões. Tentaremos 
nos reunir na semana que vem com a 
Fundação, em local escolhido por ela 
- disse o deputado. 
Freixo disse que a situação deixou 
meramente do âmbito da Comissão de 
Cultura e passou a envolver também 
a Comissão de Direitos Humanos, já 

que foi usada a força para intimidar 
os instrumentistas, entre outros atos 
graves cometidos contra músicos da 
Orquestra Jovem e da OSB. 
A denúncia do uso de intimidação foi 
feita pelo violinista da Jovem, Ayran 
Nicodemo, ao relatar que Minczuk es-
tava levando seguranças armados para 
os ensaios da Orquestra Jovem. Ayran 
contou também que o grupo não está 
ensaiando. 
- Desde que fizemos a manifestação 
no concerto do Municipal no dia 9 de 
abril, que não ensaiamos e nem to-
camos. Eles estão nos pagando para 
que fiquemos quietos e calados em 
casa - disse. Segundo Ayran, o paga-
mento das bolsas até o mês de julho 
desse ano, para os instrumentistas da 
Jovem, já está confirmado, mas os 
músicos não têm previsão de voltar a 
ensaiar. 
Para o diretor artístico da Orquestra 
Petrobrás Sinfônica, Isaack Kara-
btchevsky, o ideal libertário que mar-
cou a história da OSB foi corrompi-
do.
 - A orquestra nasceu de um grupo 

O músico da Orquestra Jovem, Ayran 
Nicodemo, propôs que o dia 9 de abril 
seja declarado como o Dia Nacional 
da Dignidade dos Músicos. 
– Não devemos deixar essa data cair 
no esquecimento. Esse dia foi históri-
co e isso deve ser registrado para que 
as futuras gerações lembrem que é 
possível lutar. 

A Alerj também entrou no circuito 
realizando no início de maio uma 
audiência pública para discutir a de-
missão por justa causa dos 36 músi-
cos da Orquestra Sinfônica Brasilei-
ra.  Durante o encontro, que lotou o 
Plenário e foi transmitido ao vivo pela 
TV Alerj, o deputado estadual Robson 
Leite (PT) propôs a abertura de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar a verba recebida 
pela Fundação Orquestra Sinfônica 
(FOSB) via renúncia fiscal. 
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Ayran Nicodemo, músico da Orquestra 
Jovem. Ele denunciou que desde o dia que 
foi feita a manifestação no Municipal, em 
9 de abril, não há ensaios nem apresenta-
ções da Jovem.

Isaack Karabtchevsky discursando na audiência pública realizada na Alerj, no início de 
maio. O deputado estadual, Robson Leite, presidiu o encontro.
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Comunicado da FOSB

Sexta-feira, abril 15, 2011 

O presidente da Fundação OSB, Eleazar de Carvalho Filho, convidou os 32 músicos demitidos para um encon-
tro na última sexta-feira, dia 08/04, em uma nova tentativa de conciliação. Cinco compareceram à reunião, que 
durou cerca de 5 horas e que contou também com a presença do conselheiro da Fundação David Zylberstajn. 
O diálogo possibilitou a elaboração de uma proposta conjunta, que foi levada para apreciação do Conselho 
da Fundação e dos músicos que não estiveram presentes. Abaixo os cinco pontos levantados na proposta feita 
pelas duas partes:

1) Demissões são convertidas em suspensão de três dias  mediante novas avaliações, que ocorrerão em junho 
e serão adaptadas para um formato de música de câmara.  Os músicos formarão seus próprios conjuntos e 
escolherão peças de uma lista de compositores, do clássico ao contemporâneo, fornecida pelo maestro.  Eles 
apresentarão dois movimentos contrastantes para uma banca composta pelo maestro, o chefe de naipe e três 
convidados externos escolhidos pelo maestro.  As avaliações continuam sendo obrigatórias e ocorrerão em 
junho.

2) Músicos profissionais retornam às funções anteriores e realizam a programação do primeiro semestre no 
lugar da OSB Jovem

3) Manutenção das funções da OSB Jovem

4) A adesão ao novo regimento interno, submetido para apreciação da Comissão de Músicos em fevereiro, será 
facultativa. Os que desejarem mudar para o novo sistema vão aderir à nova remuneração.  Aqueles que não 
quiserem migrar podem permanecer no regimento atual, mantendo os salários hoje praticados.

5) Nada muda para os músicos que já foram avaliados, mantendo-se as promoções que ocorreram.

Solicitações dos músicos não foram atendidas

A crise da Orquestra Sinfônica Brasil-
eira vem se desenrolando desde janei-
ro deste ano, quando a Fundação Or-
questra Sinfônica (FOSB) comunicou 
aos músicos que eles passariam por 
uma avaliação de desempenho.
 
Depois de quatro reuniões intermedia-
das pelo Ministério do Trabalho, sendo 
que a FOSB faltou a duas delas, uma 
audiência pública realizada na Alerj - 

de músicos estrangeiros fugidos do 
nazismo que viram no Rio a possi-
bilidade de fazer arte com liberdade. 
Estabelecer um critério vertical depõe 
contra nossos músicos. É um exemplo 
execrável que deve ser combatido de 
Norte a Sul do país - disse o maestro. 
O presidente da Federação dos Tra-
balhadores em Difusão Cultural do 
RJ, João Daltro Almeida, declarou es-
tar perplexo com a situação.
 - Tenho 57 anos de profissão, trabalhei 
em mais de 30 orquestras no país e em 

no exterior. Nunca vi tamanho uso 
indevido de poder. Minczuk tem que 
sair - afirmou. 

A presidente da Comissão do Comitê 
de Música da UNESCO, Maria Luiza 
Nobre, alegou que a organização está 
preocupada com a imagem do Brasil 
no cenário mundial.

 - Esse episódio tomou proporções 
enormes e já repercute na imprensa 
internacional. Estamos preocupados 

que o país tenha sua imagem afetada, 
já que a OSB é um símbolo nacional, 
que carrega até mesmo em sua sigla o 
nome de Brasil - disse Maria Luiza. 
Estiveram presentes na mesa da 
audiência pública, o deputado estadual 
Robson Leite, que presidiu a audiên-
cia, o deputado estadual Marcelo 
Freixo (PSOL), a deputada estadual 
Myrian Rios (PDT), a presidente do 
Sindicato dos Músicos Profissionais 
do Estado do Rio de Janeiro, Déborah 
Cheyne, o presidente da Federação dos 

trabalhadores em Difusão Cultural do 
RJ, João Daltro Almeida, a presidente 
da Comissão do Comitê de Música 
da UNESCO, Maria Luiza Nobre e o 
diretor artístico da Orquestra Petro-
brás Sinfônica, Isaack Karabtchevsky. 
A Fundação Orquestra Sinfônica não 
compareceu. No plenário, além de 
vários músicos, marcaram presença a 
deputada estadual Aspásia Camargo 
(PV), o cineasta Silvio Tendler, e o 
diretor da Filarmônica Brasileira, Flo-
rentino Dias. 

Os músicos exigiram anu-
lação total das penalidades, 
inclusive das suspensões.

que a FOSB também não compareceu 
- a Fundação divulgou sua proposta fi-
nal, que alegou estar em consonância 
com todos os pontos exigidos pelos 
músicos demitidos. 

O problema é que diversas reivindica-
ções dos músicos não foram atendidas, 
como o afastamento de Roberto Minc-
zuk da regência titular e da criação 
artística da orquestra. Ironicamente, 

Minczuk foi afastado da direção artís-
tica do Theatro Municipal para atuar 
exclusivamente na OSB, segundo a 
própria FOSB declarou.  

Além disso, outros pontos cruciais 
foram distorcidos, como a anulação 
total das penalidades (advertência, 
suspensão e demissão) exigida pelos 
músicos. A FOSB aceitou reintegrar 
os instrumentistas, entretanto, todos 

voltariam ao quadro orquestral com 
as suspensões mantidas. 

 - Três dias de suspensões deixam 
os músicos em uma situação muito 
vulnerável. Qualquer reclamação ou 
manifestação pode acabar virando 
uma justa causa, afirmou o departa-
mento jurídico do Sindicato dos Músi-
cos do Rio. 

Segundos os instrumentistas demiti-
dos, a proposta da FOSB não foi aceita 
por ser considerada imoral. 

- Voltaríamos de cabeça baixa com as 
suspensões. Além disso, Minczuk não 
foi afastado, o que é um absurdo, pois 
foi o pivô de todo esse problema, disse 
a presidente do SindMusi e uma das 
demitidas da OSB - Déborah Cheyne. 
As 36 demissões, de um universo de 
82 integrantes da OSB, repercutiram 
na imprensa nacional e internacional. 
O apoio aos músicos demitidos foi 
maciço.  

 - A questão é que um bom maestro 
tem a possibilidade de avaliar seus 
músicos a cada ensaio, assim como, 
digamos, um bom editor avalia a sua 
equipe a cada edição do jornal. Mal 
comparando, propor a avaliação de 
toda uma orquestra, nos moldes pro-
postos pela FOSB, equivale a mandar 
uma redação inteira fazer vestibular 
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Carta dos Músicos demitidos enviada a FOSB

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2011.
Ao
Ilmo. Presidente de Honra da FOSB
Dr. Roberto Paulo Cezar de Andrade                                                   
 Assunto: Contraproposta.

Prezado Dr. Roberto,

No dia 08/04/2011, os representantes dos músicos demitidos por esta Fundação, atendendo à convocação do 
Presidente do Conselho Curador, Dr. Eleazar de Carvalho Filho, reuniram-se com o próprio e o conselheiro 
David Zylbersztajn. O objetivo seria estabelecer critérios que viabilizassem a readmissão dos 33 músicos ofi-
cialmente demitidos por justa causa e dos outros onze, atualmente, também, na iminência de demissão, por não 
participar do programa de “avaliação de desempenho” em março do ano em curso.
Na ocasião, foi estabelecida uma pauta a ser analisada pelos 44 músicos envolvidos, servindo de base para a 
elaboração da proposta que estamos encaminhando para sua apreciação. Nosso objetivo, através deste documen-
to,  é contribuir para o encerramento definitivo deste período conturbado e resgatar o mais rapidamente possível 
a imagem da Orquestra Sinfônica Brasileira, seriamente comprometida com a negativa repercussão, inclusive 
internacional.

Segue para vossa apreciação a contraproposta elaborada em assembleia pelos músicos demitidos da OSB:

1)    Anulação de todas as penalidades atribuídas aos músicos que não participaram do programa de “avaliação de 
desempenho” proposto em 06/01/2011, ou seja, advertência, suspensão por  um dia e a demissão por justa causa;
 
2)    Retorno imediato do corpo orquestral às atividades artísticas, com a recondução dos músicos  aos seus car-
gos originais , viabilizando de imediato o início da temporada 2011, já comprometida  em função da substituição 
da OSB pela OSB Jovem, no decurso de todo o 1º semestre de 2011;

3)    Revisão a curto prazo do Estatuto e do Regimento Interno, com a participação de representantes da Adminis-
tração da FOSB, Comissão de Músicos e Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro;

4)    Implementação de um programa de aprimoramento visando atingir metas de excelência, a ser  adotado após 
a entrada em vigor dos novos Estatuto e Regimento Interno, elaborado pela Direção Artística em conjunto com 
uma Comissão específica indicada pelo corpo orquestral;

5)    Retorno imediato da OSB Jovem às atividades artísticas inerentes  ao seu caráter pedagógico-educacional, 
sem penalidades;

6)    Considerando a grave crise de relacionamento existente entre o atual regente titular e os integrantes do corpo 
orquestral , fruto da inabilidade no trato com os profissionais  sob seu comando e da evidente incapacidade de 
gerenciar  questões relacionadas ao dia-a-dia do conjunto, solicitamos o afastamento definitivo do Maestro Ro-
berto Minczuk das suas funções de Diretor Artístico e Regente Titular .

Cordialmente,

Michel Bessler, Luzer David Machtyngier, Ubiratã Rodrigues, Nayran Pessanha e Kleber Vogel.

O ponto 5 da carta da FOSB 
inviabiliza que os músicos 
retornem a posição original. Isto 
porque o documento fala que os 
músicos que fizeram a avaliação 
e foram promovidos continuam 
com a promoção. Como não 
pode haver mais de uma pessoa 
em diversos cargos da orques-
tra se os músicos que fizeram a 
avaliação e foram promovidos 
mantiverem a promoção pos-
sivelmente obrigará que os 
músicos demitidos voltem ao 
corpo orquestral sem exercer 
uma função especial e recebendo 
o salário base. 

de jornalismo – (Trecho do artigo de 
Cora Ronai, publicado no jornal O 
Globo). 

Morris Stemp, o representante do 
British Musicians’ Union, no norte 
da Inglaterra, condenou a postura da 
FOSB em matéria publicada no dia 10 
de maio, no Arts Journal. 

 - Os músicos clássicos de todo o 
mundo condenaram firmemente as 
medidas tomadas pela administra-

ção da OSB, e devem ser aplaudidos 
pelo apoio que nossos membros têm 
demonstrado por seus colegas, no Rio 
de Janeiro. Nossos membros, através 
de nós, conclamam a OSB a repensar 
sua posição e voltar para a mesa de 
negociações, face a face com o Sindi-
cato dos Músicos do Rio (SindMusi). 
As atitudes tomadas pelo Conselho da 
OSB e Sr. Minczuk demonstram que 
eles não entendem como funciona 
uma orquestra moderna – disse.   

O ex-presidente da comissão de músi-
cos da OSB, Luzer Machtyngier, 
questionou a avaliação proposta pela 
FOSB.

 - Numa orquestra, o processo de ava-
liação interna é permanente, deve ser 
coletivo e não pode ser concentrado 
em meia hora de apresentação perante 
uma banca, como se propõe agora - 
afirmou. 
Para os músicos demitidos a postura 

da FOSB é autoritária. 

 - As boas orquestras, não só no Brasil, 
atualmente têm um modelo de gestão 
onde os músicos participam das instân-
cias de decisões, inclusive financeiras 
– ao contrário do que acontece hoje na 
OSB - explicou Déborah Cheyne. 

Já o crítico do jornal O Globo, Luiz 
Paulo Horta, defendeu os músicos 
demitidos num artigo publicado no 
dia 3 de maio.

 - A OSB original está agora montada 
nas bases mais frágeis do mundo, e o 
pedido dos músicos para que o maes-
tro Minczuk se afaste me parece bem 
mais próximo da realidade do que os 
anúncios, de um prodigioso otimismo, 
publicados pela Fundação OSB. Tam-
bém não ajuda em nada a entrevista do 
maestro às paginas amarelas de Veja, 
onde se diz que ele “vence a primeira 
batalha de uma guerra santa contra a 
mediocridade e o corporativismo” - 
disse o jornalista. 

Na carta da FOSB não há men-
ção alguma ao Sindicato dos 
Músicos.

Maestro não foi afastado dos 
cargos. Era a principal exigência 
dos músicos demitidos. 
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Depois da temporada 2010, que marcou 70 anos de fundação da orquestra, os 
músicos receberam, apenas dois dias depois de entrarem de férias, uma carta 
convocando para uma avaliação de desempenho. O documento não explicava 
o motivo e o caráter da avaliação. Apenas comunicava a obrigatoriedade do 
teste. 

Cerca de 40 músicos do grupo se recusaram a fazer as avaliações, afirmando 
que as provas tinham caráter autoritário e que o objetivo era a demissão em 
massa. Eles tentaram na Justiça reverter a obrigatoriedade das provas, mas 
não conseguiram. A direção da orquestra alegou que as provas não tinham 
como objetivo demissões e impôs um acordo final, que foi recusado pelos 

Entenda o caso

Por que nós fizemos o que fizemos? 
Essa era a frase inicial da carta es-
crita pela Orquestra Jovem OSB. A 
intenção era lê-la ainda no palco do 
Theatro Municipal, mas o som foi 
cortado. Os instrumentistas da Jo-
vem optaram por fazer uma mani-
festação pacífica. Eles levantaram 
de seus lugares, saíram do palco e 

9 de abril: um dia histórico

Manifestações em harmonia: do lado de fora do Municipal, músicos demitidos e simpatizantes protestavam contra as demissões injustas. 
Do lado de dentro do teatro, músicos da Orquestra Jovem se recusaram a tocar no lugar dos profissionais.

músicos, resultando na demissão de 36 músicos por justa causa. 
A FOSB tentou negociar com os músicos demitidos, mas não ofereceu uma 
solução que os instrumentistas considerassem digna. Artistas do porte dos 
pianistas Nelson Freire e Cristina Ortiz, do maestro Roberto Tibiriçá, dos 
bailarinos Ana Botafogo e Alex Neoral decidiram cancelar seus concertos, 
incomodados, por considerar as demissões por justa causa arbitrárias. 

A FOSB é uma instituição privada de direito público que tem entre seus prin-
cipais mantenedores a Vale, a Prefeitura do Rio e o BNDES. Seu orçamento 
para 2011 é de R$ 34 milhões, 60% dele captado via Lei Rouanet. 

deixaram o maestro Roberto Minczuk 
em uma situação ainda mais descon-
certante, já que estava sendo alvo 
de vaias desde que entrara no palco. 
Foram 15 minutos de constrangimen-
to, mas Minczuk permaneceu firme 
em seu posto. Com a saída da maior 
parte da orquestra, não restou alter-
nativa ao regente, que acabou se re-

tirando do palco. A Orquestra Jovem 
voltou para ler o manifesto, mas teve 
que a ler a carta do lado de fora do 
Municipal. 

 - A OSB Jovem é um projeto pe-
dagógico; nós estamos ali para apren-
der. O que poderia ser aprendido sob 
essas condições? Por que nem um 

único dos 11 membros do Conse-
lho levantou a questão de o quanto 
estar naquele palco, naquele dia, 
seria prejudicial para nós? Co-
locando de outra maneira, entre 
Maestro, Fundação, Conselho, pa-
trocinadores, produção e público; 
por que ninguém pensou na gente? 
- indagou Matheus Moraes, duran-
te leitura do manifesto. 
O jovem instrumentista afirmou 
que os músicos da Jovem se viram 
em situação de substitutos involun-
tários dos colegas. 

 - Na OSB estão também nossos 
professores, mentores, amigos, 
exemplos profissionais. Nós so-
fremos com isso, e não é pouco. 
Fomos colocados como defensores 
das atitudes de nossos superiores. 
Afinal de contas, se continuamos 
tocando sob suas ordens e acatan-
do suas decisões, como podería-
mos estar a favor de nossos colegas 
demitidos? 

- Não poderíamos tocar no lugar da 
Orquestra profissional. Era nosso 
dever enquanto músicos, disse o 
violinista da Jovem, Ayran Nico-
demo. 

Do lado de fora, os músicos demi-
tidos da OSB e simpatizantes re-
alizavam uma manifestação que 
questionava as demissões.  
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Cerca de 1200 pessoas. Esse foi a es-
timativa do público que compareceu 
ao concerto manifesto, realizado no 
dia 30 de abril, na Escola de Música 
da UFRJ, no Centro. Os 36 músicos 
demitidos da OSB, regidos pelo maes-
tro Osvaldo Colarusso, executaram a 
Alvorada de Carlos Gomes (abertura 
da ópera Lo Schiavo), a Bachiana nº4 
de Villa-Lobos e o concerto para piano 
e orquestra #4, de Beethoven.
 Uma parte expressiva do público teve 
que assistir o concerto de três horas de 
duração de pé. 
Antes de o concerto começar, a presi-
dente do SindMusi e uma das musi-
cistas demitidas da OSB, Déborah 
Cheyne, leu um comunicado que di-
zia: 
- Aqui estão aqueles que têm sido in-
justamente chamados de acomodados, 
incompetentes e indisciplinados. Ago-
ra eles vão mostrar seu verdadeiro 
valor. 
O Hino Nacional, executado pela or-
questra, e que não estava previsto na 
programação, abriu o concerto e co-
moveu.
- Foi emocionante ouvir o Hino ao 
vivo executado por uma orquestra, 
ainda mais nesse contexto em que os 
direitos dos músicos, em especial tra-

Concerto manifesto lota Escola de Música da UFRJ

A deputada federal, Jandira Feghali, foi 
uma das personalidades que compareceu 
ao evento.

Concerto em protesto às demissões dos músicos da OSB lotou a Escola de Música da UFRJ. O público estimado foi de 1.200 pessoas.

balhistas estão sendo cerceados. Foi 
um momento histórico - disse o uni-
versitário Igor Martins. 
O espetáculo teve como solista a pia-
nista Cristina Ortiz, a mesma que es-
tava escalada para a temporada oficial 
da OSB, mas se recusou a tocar por 
considerar a demissão dos músicos 
injusta. A instrumentista, que vestia 
uma camisa SOS OSB por baixo do 
traje de gala, fez uma apresentação 
emocionante.
- Para mim Minzcuk morreu - decla-
rou a pianista.
Compareceram ao evento a deputada 
federal, Jandira Feghali, o maestro Al-
ceo Bocchino, o ator Daniel Dantas, 
além de vários músicos, intelectuais e 
amantes da música. Cristina Ortiz toca ao lado dos músicos demitidos da OSB.
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Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem 
Orquestra Petrobras Sinfônica 
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro 
Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 

Academia Brasileira de Música 
Sindicato dos Músicos de Pernambuco 
Sindicato dos Músicos do Tocantins 
Sindicato dos Músicos do Amazonas 
Associação de Músicos da Orquestra Sinfônica Nacional- UFF (AMOSN) 
Associação de Músicos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

LISTA DE APOIADORES DO MOVIMENTO SOS OSB

Associação de Músicos da OSESP (APOSESP) 
Cooperativa de Músicos de Belo Horizonte 
COMUS - Comissão de músicos, montadores e arquivistas da Orquestra 
Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo 
Musimagem

ORGANIZAÇÕES MUSICAIS NACIONAIS

Federação Internacional de Músicos 
Comitê de Música Brasileira da UNESCO 
Federação de Músicos Profissionais da Suécia 
Federação Americana de Músicos 
Federação de Músicos da Dinamarca 
União Nacional de Sindicatos de artistas músicos da França 
Associação Alemã de Orquestras 

ORGANIZAÇÕES MUSICAIS INTERNACIONAIS

Organização Canadense de Músicos de Orquestra Sinfônica 
Sindicato dos Músicos da Finlândia 
Sindicato dos Músicos da Noruega 
Sindicato dos Músicos de Israel 
Sindicato dos Músicos de Chipre 
Sindicato de Músicos e Bailarinos da Hungria 
Sindicato dos Músicos Britânicos

ORQUESTRAS e BANDAS

Orquestra Filarmônica de Belgrado 
Orquestra da Rádio da Noruega 
Banda Filarmônica do Rio de Janeiro 
Banda Sinfônica do Estado de São Paulo 

Alison Balsom 
Ana Botafogo 
Ana de Oliveira 
Antonella Pareschi 
Antonio Meneses 
Cristina Ortiz 
Daniel Cunha 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Escola de Música da UFRJ 

APOIO POLÍTICO

Ministério do Trabalho - Exmo. Ministro do Trabalho Sr. Carlos Lupi 
Ministério da Cultura - Exma. Ministra da Cultura Sra. Ana de Hollanda 
Frente Parlamentar Mista da Cultura – Deputada Federal Jandira Feghali 
Comissão de Cultura da ALERJ – Deputado Estadual Robson Leite 
Comissão de Direitos Humanos – Dep. Estadual Marcelo Freixo 
Deputado Estadual Luiz Paulo 
Conselho Nacional de Políticas Culturais 
Vereador Eliomar Coelho 
Vereador Reimont 

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
Força Sindical do Rio de Janeiro 
Associação dos Engenheiros da Petrobras- AEPET 
Associação Juízes pela Democracia 
PETROS 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo do Rio de Janeiro – 
SindPetros 
Federação dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artística 
do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Villa-Lobos- UniRio Conservatório Brasileiro de Música

ARTISTAS e SOLISTAS 

Eduardo Monteiro 
Edu Lobo 
Elione Medeiros 
Jadenir Lacorte 
Jesuina Passaroto 
Jorge Risi 
José Botelho 

Laura Rónai 
Leo Fuks 
Luiz Carlos Justi 
Martha Argerich 
Nelson Freire 
Nigel Shore 
Noel Devos 

Odette Ernest Dias 
Ole Bohm 
Paulo Bosisio 
Paulo Sergio Santos 
Paulo Roberto Arantes 
Paulo Szot 
Silvio Tendler 
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Cora Rónai 
Elio Gaspari 

MAESTROS

Alceu Bocchino 
Ângelo Eleodoro 
Alex Klein 
Florentino Dias 

Isaac Karabitchevsky 
John Neschling 
Nelson Nirenberg 
Norton Morozowicz 

Osvaldo Colarusso 
Osvaldo Ferreira 
Rob Weir 
Roberto Duarte 

Roberto Tibiriçá 
Ricardo Prado 
Ricardo Rocha

COMPOSITORES

Nestor de Hollanda Cavalcanti Marlos Nobre Tim Rescala

PRODUTORES CULTURAIS 

Neném Krieger 
Miriam Dauelsberg- DellArte 

Lia Gandelman 
José Schiller – TV Brasil - Programa “A Grande Música” 

JORNALISTAS e CRÍTICOS

Luiz Nassif 
Norman Lebrecht 

E mais 4.599 assinaturas no abaixo assinado veiculado pela internet 
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=OSB2011

Confira os vencedores de cada casa de show

Café Cultural Sacrilégio: 1º lugar Grupo Roda de Bamba // 2º lugar Grupo Bohemia Carioca
Carioca da Gema: 1º lugar Moyséis Marques // 2º lugar empatados: Richars, Ana Costa e Luíza Dionísio
Centro Cultural Carioca: 1º lugar Sururu na Roda // 2º lugar Teresa Cristina
Circo Voador: 1º lugar Marcelo D2 // 2º lugar Ceu
Cordão da Bola Preta: 1º lugar Áurea Martins // Elton Medeiros
Gafieira Estudantina Musical: 1º lugar Dorina // 2º lugar Wilson Moreira
Fundição Progresso: 1º lugar Lenine // 2º lugar Teatro Mágico
Cachaçaria Mangue Seco: 1º lugar Turma do Estácio // 2º lugar Júlio Veríssimo
Mistura Carioca: 1º lugar Noca da Portela // 2º lugar Aninha Portal
Parada da Lapa: 1º lugar Reinaldo // 2º lugar Grupo Sempre Assim
Rio Scenarium: 1º lugar Grupo Samba Choro // 2º lugar João Sabiá
Teatro Rival: 1º lugar Mart’nália // 2º lugar João Bosco
Teatro Odisséia: 1º lugar Mulheres de Chico // 2º lugar Bloco Empolga às 9
Trapiche Gamboa: 1º lugar Grupo Galocantô // 2º lugar Grupo Samba de Fato

O samba mostrou sua força no Centro Histórico do Rio. 
Pelo menos foi o que demonstrou o concurso que elegeu 
os melhores shows de 2010 das casas de espetáculo que 
se localizam nesse circuito. Roda de Samba, Moyséis 
Marques, Sururu na Roda, Marcelo D2, Áurea Martins, 
Grupo Samba Choro e Mulheres de Chico foram alguns 
dos vencedores. 

No concurso, organizado pelo Jornal Capital Cultural, o 
júri não poderia ser melhor, pois foram os funcionários 
das casas de show - como técnicos de som, produtores cul-
turais, garçons, músicos, entre outros – quem elegeram o 
melhor show. No total, somando os funcionários de todas 
as casas, foram computados 265 votantes. 

O SindMusi também entregou um troféu, 
no evento, ao Instrumental Semente, que 
foi escolhido pelos encontros realizados 
toda segunda-feira,  no Bar Semente. 

 - É muito difícil você ter na platéia vários 
músicos. O Instrumental Semente con-
seguiu isso. Hoje o Bar Semente é um ver-
dadeiro reduto de músicos, onde é possível 
escutar choro, com uma linguagem mod-
erna e despojada, de altíssima qualidade - 
disse a presidente do SindMusi, Déborah 
Cheyne.  

Concurso aponta os melhores shows de 2010 da Lapa
Jornal Capital Cultural realiza 8ª edição do concurso. Evento foi no Carioca da Gema

Nilze Carvalho saiu da festa com dois prê-
mios: um que recebeu enquanto integrante do 
Sururu da Roda, eleito melhor show do Centro 
Cultural Carioca, e o outro do Cultura Prev, 
pois a cantora é uma divulgadora espontânea 
do plano de previdência complementar por en-
tender sua importância.

 - Planejar o futuro é muito importante. Nin-
guém sabe o que espera pela frente. Encaro 
como necessidade ter um plano de previdência 
complementar - afirmou Nilze. Déborah ao lado de Vírgilio de Souza, editor do jornal

Capital Cultural, que organizou a eleição.
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O nascimento de um novo órgão fis-
calizador do ECAD, infelizmente, não 
bastaria para contornar as lacunas do 
sistema hoje vigente para garantir aos 
criadores seus direitos autorais. Ao 
analisarmos alguns marcos jurídicos 
de outros países, identificamos ele-
mentos que, não obstante os traços 
que fazem nossas criações tão únicas, 
tornam nossa legislação ainda mais 
exclusiva. Infelizmente, nossa lei não 
desfruta da bossa e do estilo que pros-
tram o mundo aos pés de nossos Por-
tinaris e Jobins, Bertazzos e Lins. Se 
o mundo livre e democrático é regu-
lado pelos Estados – e com rigor – a 
gestão coletiva de direitos autorais, 
tão privados quanto aqui, geridos por 
entidades tão privadas quanto aqui, 
seria nossa Constituição tão diferente 
que adaptações ao antigo sistema não 
pudessem dar nova vida ao Conselho 
Nacional de Direito Autoral, que e-
xercia tal função até 1988? Que in-
junções políticas nos teriam levado à 
cega desregulação, criando tal desor-
dem que a CPI de 1995/96 precisou 
impor-se? O que nos dizem as vítimas 

Dilma e a Regulação dos Direitos Autorais
do Coitinho, ou da tal Família Silva, a 
respeito da opção de 98, de manter a 
desregulação?

Na França, a Commission Permanente 
de Contrôle des Sociétés de Perception 
et de Répartition des Droits, da Cour 
de Compte, no interior da jurisdição 
administrativa do Estado francês, 
deixa pouca margem para dúvidas. 
Nos Estados Unidos, o título 37 do 
Código das Regulações Federais ig-
ualmente submete as sociedades auto-
rais à ampla supervisão do US Copy-
right Board, ligado ao Congresso. 
Nele ouvimos sessões em áudio em 
que os presidentes das sociedades dão 
satisfações aos congressistas, de quem 
dependem de autorização para con-
tinuar operando. Na Inglaterra, como 
em boa parte dos países da Common-
wealth, existe o Copyright Tribunal 
que, ao contrário do que o nome possa 
sugerir, não apenas resolve querelas, 
mas também autoriza (e eventual-
mente cassa) o funcionamento de so-
ciedades, que previamente lhe subme-
teram licensing schemes, através dos 

quais pediram permissão para operar. 
Na Itália, a IMAIE, sociedade de 
intérpretes, foi liquidada pelo Estado 
em função de irregularidades. No 
Casaquistão, as duas únicas socie-
dades do país foram descredenciadas 
pelo Estado, em 2009, e opera-se am-
pla renovação do sistema. Na Bélgica, 
o Service de contrôle des sociétés de 
gestion de droits d’auteur et de droits 
voisins também não nos deixa duvi-
dar. Regula. Liberdade como a brasil-
eira, só no Brasil.

E as consequências são muito graves. 
Primeiro, quando o exibidor de cin-
ema paga ao ECAD, só a música re-
cebe direitos. Quando as TVs pagam 
por exibir filmes, só a música recebe. 
O direito perde credibilidade. São tão 
poucos os contratos de representação 
com sociedades estrangeiras, que há 
muito dinheiro brasileiro lá fora, inca-
paz de adentrar os bolsos de seus do-
nos. Mesmo na música, há titulares que 
não podem decidir seus destinos, pois 
uma manobra deselegante os tornou 
sócios de sociedades administradas, 

sem direito à voz ou voto. Reclama-
ções podem ser punidas com torneiras 
fechadas em “averiguações” ou taxas 
mínimas sufocantes. Mesmo com cus-
tos galopantes, déficits enormes são 
negligenciados em favor de pesados 
honorários aos gestores por solução 
de litígios para cuja instalação, no 
mínimo, têm o potencial de influen-
ciar. Num país com essa miséria, esse 
grau de carência, especialmente na 
área cultural, cortes cruéis são esta-
belecidos privando titulares de seus 
direitos, como no limite máximo de 
fonogramas a remunerar músicos exe-
cutantes. Dentre outros. Milhares de 
artistas são mantidos na miséria, com 
recursos levados por Coitinhos mais 
ou menos explícitos. O debate agora 
é com Dilma que, ainda que não goste 
de boa música, não pode ser surda 
nem cega aos fatos, e aos posiciona-
mentos deles derivados.
 
Alexandre Negreiros é sociólogo, 
mestre em Musicologia, doutorando 
em Políticas Públicas, Estratégias e 
Desenvolvimento pelo IE/UFRJ

Associados SindMusi que quise-
rem estudar música no Intensivo 
de música só pagam a matrícula e 
o material didático. Para se ter uma 
ideia, o custo do curso por módulo 
é de cerca de R$ 1.400. O valor que 
associados pagam é de R$ 70 por 
módulo em média.  

O Intensivo de Música é uma insti-
tuição referência de ensino musical 
e possui equipamentos de ponta. É 
muito reconhecido por seu trabalho 
preparatório para vestibulares e 
concursos de música. O curso ofe-
recido é de Teoria e Percepção 
Musical, com ênfase na percep-
ção e recebe alunos da região do 
Grande Rio e de todo o Estado, 
como Petrópolis, Três Rios, Búzi-

Sindicato oferece vagas para curso gratuito no Intensivo de Música

os, Macaé, entre outros lugares. 

 - O objetivo do curso é fazer com 
que o aluno consiga escutar e escrever 
qualquer coisa, em qualquer clave e 
qualquer tom. O aluno passa a não de-
pender mais do instrumento, pois ele 
próprio vira um instrumento, explicou 
Luiz Costa Netto, diretor e professor 
do Intensivo de Música. 

José Roberto Leão toca violão e 
cavaquinho há mais de 30 anos pela 
noite carioca. Entrou no Intensivo de 
música em novembro de 2010 e clas-
sifica o curso como excelente.
- O curso é muito bom, tanto para o 
músico iniciante como para o experi-
ente. Entrei para fazer uma reciclagem, 
que nunca é demais. Com a correria do 

dia a dia, às vezes não temos tempo 
para estudar elementos básicos, como 
solfejo, ditado melódico e leitura. Já 
sinto os resultados do estudo, disse 
José Roberto, que atualmente cursa o 
terceiro módulo. 

Já para Thaís Sabino, formada pelo 
curso técnico em Canto Popular na Vil-
la-Lobos e aluna de Composição pelo 
Conservatório Brasileiro de Música, a 
motivação para ingressar no curso foi 
diferente.

 - Estava sentindo um pouco de dificul-
dade no Conservatório. Tenho a sensa-
ção de que os outros cursos de música 
que fiz eram muito corridos, o que aca-
ba prejudicando a base teórica do alu-
no. Estou há apenas 3 meses, mas já dá 

para sentir diferença, disse Thaís. 

Associados SindMusi que ingres-
sarem no curso terão aula uma vez 
por semana, podendo ainda ir um 
segundo dia para fazer exercícios e 
adiantar o curso, que é dividido em 
seis módulos, que duram aproxima-
damente 1 semestre cada.  

- É o aluno quem dita o ritmo. Te-
mos casos de pessoas com muita 
facilidade, que acabam adiantando 
módulos e terminando o curso mais 
rápido, disse Luiz Costa Netto. 

Informações: 2532-1219 ou 
sindmusi@sindmusi.org.br 

Resultado é uma parceria entre as instituições. Associados SindMusi só pagam material didático e matrícula.
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A Saúde do Músico / Carolina Valverde
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Um dos tópicos discutidos durante 
a II Conferência Internacional de 
Músicos de Orquestra, que aconte-
ceu de 7 a 9 de março,  em Amsterdã, 
foi a questão da prevenção de riscos 
na saúde do músico. Para se ter uma 
ideia da amplitude do evento, par-
ticiparam mais de 200 pessoas, de 40 
países diferentes, entre maestros, ins-
trumentistas, profissionais da saúde, 
entre outros. O encontro foi orga-
nizado pela Federação Internacional 
de Músicos (FIM) e ocorre de dois 
em dois anos.  
Quando fui convidada a participar do 
painel “Atitudes eficientes para a pre-
venção de riscos”, fiquei muito feliz, 

O que Músicos e Atletas têm em comum?
Esse foi um dos temas da II Conferência Internacional de Músicos de Orquestra em Am-
sterdã organizada pela FIM (Federação Internacional de Músicos)

pois seria uma ótima oportunidade 
para trocar experiências e dizer ao 
mundo que os brasileiros vêm se pre-
ocupando realmente com esse assun-
to extremamente relevante: a saúde 
do músico. Como imaginava, a maior 
parte dos profissionais de outros paí-
ses, envolvidos com a área, não tem 
conhecimento do nível do trabalho 
e estudos que realizamos no Brasil. 
Ainda não somos visíveis no cenário 
internacional da pesquisa relacionada 
ao setor da saúde do músico, porque 
produzimos pouco material científico 
em língua inglesa.  
Mas, por outro lado, pude constatar 
que, em relação à sistematização e à 

Atletas                                      
Força                              

Repetição de macro-movimentos
Controle motor macro    

Grande atividade física  
Ênfase ao grande movimento

             -                        
-

Tendência a evitar posições viciosas
Busca de boa postura     

Trajes e acessórios especiais
Tempo curto de atividade profissional 

Assistência especializada de 
profissionais de saúde       

boa consistência corporal

Músicos 
Precisão
Repetição de micro-movimentos
Controle motor micro
Sedentarismo
Ênfase ao pequeno movimento 
Uso predominante da mão e membro superior
Sustentação prolongada de peso
Posições viciosas frequentes
Pouca preocupação com a postura 
-
Longo tempo de atividade profissional 
Falta de formação especializada do
profissional da saúde 
baixa consistência corporal       

Coloco os dados abaixo para a reflexão dos leitores:

Ansiedade de desempenho
Trabalho no limite da resistência física e emocional
Cobrança de eficiência

---
---
---
---
---

---
---

---
---

---

quantidade e qualidade do trabalho 
com músicos, não estamos devendo 
nada. 
Após minha exposição, muitas pes-
soas se interessaram por conhecer os 
detalhes da experiência na reabilita-
ção e na promoção de saúde do músi-
co e vieram me parabenizar pelas 
atividades do EXERSER - Núcleo de 
Atenção à Saúde do Músico.  O fato 
é que, definitivamente, a situação da 
saúde do músico no mundo é, em to-
dos os aspectos, idêntica a que vive-
mos no Brasil. A quantidade e varie-
dade de sintomas físicos e psíquicos 
relacionados à atividade musical é 
enorme, a falta de preparo dos profis-

sionais da área da saúde no trato com 
pacientes músicos é real e a distância 
entre o músico e a informação a res-
peito de seu processo de adoecimento 
é preocupante.
Uma das partes que mais chamou a 
atenção dos participantes foi quando 
falei da comparação entre a realidade 
de músicos e atletas (retirada de pes-
quisa do médico do EXERSER: João 
Gabriel Marques Fonseca). 

Pontos diferentes: Pontos em comum:

Chega-se a conclusão que os músicos, tanto quanto os atle-
tas, submetem-se a situações de risco no que concerne às suas 
atividades profissionais, porém os atletas recebem maiores 
cuidados por parte de profissionais da área de saúde. 
Voltei com a sensação de que estamos no caminho certo e com 
a missão de fomentar a escrita especializada em língua ingle-
sa, no Brasil, por parte dos interessados em saúde do músico. 
Gostaria de agradecer à Déborah (Sindicato dos Músicos do 
RJ) e ao Benoit (FIM) que me possibilitaram a participação 
nesse importante momento de trocas e construção de conheci-
mento.

Até a próxima.
Carolina Valverde
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Uma das coisas que une a hu-
manidade é o prazer da boa mesa. 
Entre os músicos, não seria dife-
rente. Principalmente o prazer da 
“baixa gastronomia”: aquele PF 
lá no botequim do subúrbio, o 
acarajé na calçada em Salvador, 
o camarão frito na praia em For-
taleza...

Dois ilustres personagens prota-
gonizam a história dos Bastidores 
dessa edição: Cristóvão Bastos e 
o saudoso Luizão Maia.

Se não estivesse em turnê, Luizão 
era presença certa todo dia nos 
estúdios cariocas com seu baixo, 
durante os anos 70 e o início dos 
80. Quando a gravação era com 
Cristóvão, de 9 às 15 horas, o al-
moço era invariavelmente uma 
dobradinha. Ou buchada, como 
preferirem. Acabava a gravação e 
os dois iam devorar uma bucha-
da num botequim da preferência 
deles, pra manter a forma. Arre-
dondada, claro. Pra quem quiser 
conferir o shape do Cristóvão na 
época, é só pegar a capa do Maria 
Fumaça, da Banda Black Rio. E o 
shape do Luizão está fartamente 
documentado nos vídeos com 
Elis.

Porém, ai, porém... No início dos 
anos 80, uma nova moda se ins-
talou à mesa, como séria ameaça 
à baixa gastronomia. Era o início 
das dietas naturebas, para perda 
rápida de peso. Surgiu a comida 
macrobiótica, na qual não se 
come nada de origem animal. 
Muita gente na época aderiu e 
perdeu peso rapidamente.

Foi o caso de Cristóvão. Uma 

Cristóvão Bastos e Luizão Maia: 
que dobradinha!

bela manhã, ele chegou no estú-
dio. Magrinho, de repente. Todo 
mundo surpreso, “Maestro, como 
é que você conseguiu?”, “Tô fa-
zendo macrobiótica”... E todos no 
estúdio elogiando o novo shape. 
Menos um.

- E aí, Luizão, tudo certo?

Silêncio. E aquele olhar meio de 
lado, “por cima dos óculos”, que 
ele fazia quando estava chateado 
com algo. Cristóvão notou, mas 
ficou na dele.

Instruções para a primeira música. 
Luizão quieto. Primeira música 
gravada, instruções para a se-
gunda. Luizão quieto, olhando de 
lado por cima dos óculos. Segunda 
música gravada, instruções para a 
terceira... Cristóvão resolveu que-
brar o gelo:

- Luizão, que é que houve? Hoje 
você não quer falar comigo... Al-
gum problema?

Luizão fitou Cristóvão, ainda o-
lhando de lado, esperou alguns se-
gundos e disparou, com os dentes 
cerrados:

- TRAIDOR!!!

Claro que em pouco tempo a sau-
dade da dobradinha falou mais 
alto. E os velhos amigos voltaram 
aos velhos tempos. Cristóvão re-
cuperando os quilos perdidos. E 
Luizão mantendo os dele.

Até o próximo jornal!

Itamar Assiere 

Saiba quem pode se candidatar e quem pode votar nas próximas eleições 
sindicais 
O associado que quiser se candidatar precisa estar inscrito há, no mínimo 12 
meses, considerando o primeiro dia da eleição. Para votar, o associado deve 
estar inscrito há mais de seis meses e deve estar em dia com suas obrigações. 
As eleições para a renovação da diretoria do Sindicato são realizadas de três 
em três anos e está marcada para ocorrer nos dias 25 e 26 de outubro desse 
ano. Quer saber mais? Acesse o site do SindMusi e baixe, na seção download, 
o Estatuto do Sindicato. 

Sala Iconográfica Renato Russo está aberta ao público na Lona Cultural 
da Ilha
A Sala Iconográfica Renato Russo, na Ilha do Governador, homenageia o pa-
trono da Lona Cultural do bairro com fotos, CDs e objetos do antigo líder do 
grupo Legião Urbana. A exposição é permanente e pode ser visitada de terça a 
sexta-feira, das 11h às 18h. A Lona Cultural Municipal Renato Russo fica no 
Parque Municipal Poeta Manuel Bandeira. Mais informações podem ser obti-
das pelos telefones 3366-0589 e 3366-8324.

Câmara cria Comissão para fiscalizar patrimônio cultural do Rio 
Foi criada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma Comissão Especial 
(Resolução nº 1.206/2011) para apurar e acompanhar a situação do patrimônio 
cultural da cidade. A ideia é que a comissão avalie e dê transparência às políti-
cas públicas e ações de proteção relacionadas aos patrimônios. 

Biblioteca digital gratuita pode ser desativada 
Uma biblioteca digital, desenvolvida em software livre, está prestes a ser desa-
tivada por falta de acessos. No site www.dominiopublico.gov.br o Ministério 
da Educação disponibiliza vídeos, imagens, livros, teses, dissertações, arquivos 
em MP3 de alta qualidade em diversas áreas, como Astronomia, Sociologia, 
História, Biologia, Serviço Social, Administração, entre outros. O acervo é 
variado e contém desde grandes obras de Leonardo Da Vinci a obras da literatu-
ra portuguesa e internacional, além de clássicos da literatura nacional. Também 
conta com um expressivo acervo de livros infantis e vídeos da TV Escola. 

Audioteca Sal e Luz empresta audiolivros gratuitamente 
A Audioteca Sal e Luz produz e empresta gratuitamente a cegos e deficientes 
visuais, inclusive com dificuldade de visão pela idade avançada, livros falados 
(audiolivros). A entidade não possui fins lucrativos e o acervo conta com mais 
de 2.700 livros. Os títulos vão desde literatura em geral, passando por textos 
religiosos, até textos e provas corrigidas voltadas para concursos públicos. São 
disponibilizados sob a forma de fita, CD ou MP3. Para ter acesso ao acervo, 
basta se associar na sede, que fica na Rua Primeiro de Março, 125- Centro do 
Rio. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

Outras informações: 2233-8007 ou através do site www.audioteca.org.br/noti-
cias. A entidade oferece ainda a possibilidade que deficientes visuais com difi-
culdade de locomoção recebam os audiolivros através dos Correios.  
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Oportunidades
Caixa lança edital de patrocínio para 2012 
A Caixa Econômica Federal recebe inscrições até 10 de junho referente a 
três editais de apoio a projetos culturais para 2012: Apoio ao Artesanato 
Brasileiro, Festivais de Teatro e Dança e Ocupação dos Espaços da Caixa 
Cultural. O edital para ocupação dos espaços prevê projetos nas áreas de 
artes visuais (fotografia, escultura, pintura, gravura, desenho, instalação, 
objeto, vídeo-instalação, intervenção e novas tecnologias ou performan-
ces), artes cênicas (teatro, dança e performance de palco), música e cinema. 
Além destas modalidades, estão contempladas ainda palestras, encontros, 
cursos, workshops, oficinas e lançamento de livros. 
O valor máximo de patrocínio por projeto é de R$ 300 mil. Outras informa-
ções no site: www.caixa.gov.br/caixacultural. 

Concurso de Piano recebe inscrições até setembro 
O VII Concurso Nacional de Piano de Música Brasileira Maestro Spartaco 
Rossi, do Conservatório de Tatuí, recebe inscrições até setembro. O evento 
acontecerá de 17 a 19 de outubro e possui duas categorias: executante (mas-
terclasses) ou ouvintes. Podem participar candidatos entre 8 e 30 anos. A 
edição deste ano irá homenagear Francisco Mignone. Faça o download da 
ficha de inscrição no site: www.conservatoriodetatui.org.br 

Festival de Música das Esferas abre inscrições
O Festival Internacional de Música de Bragança Paulista, que acontece de 

21 a 31 de julho, contará com concertos, oficinas e workshops sobre diver-
sos instrumentos, além de abranger também composição, regência, canto e 
ópera. Informações no site www.fmde.art.br ou pelos telefones: (11) 3439-
9565 e 3562-3353. 

UCAM oferece cursos na Área cultural
A Universidade Cândido Mendes (Ucam), através do Programa de Estu-
dos Sociais e Culturais, oferece cursos de Pós-Graduação presenciais, nos 
campi do Centro do Rio, nas áreas de Produção Cultural e MBA em Gestão 
Cultural. Mais informações no site www.candidomendes.edu.br ou 3543-
6489. 

UFRJ organiza II Simpósio Internacional de Musicologia 
A Escola de Música e o Programa de Pós-Graduação vão realizar o II 
Simpósio Internacional de Musicologia, que acontecerá de 15 a 17 de agos-
to, como parte das comemorações da Semana da Escola de Música, data 
que marca os 163 anos de funcionamento da Escola de Música da UFRJ. 
O evento reunirá, no Brasil, figuras exponenciais de diversos países, como 
musicólogos, intérpretes e compositores, visando a uma interlocução que 
favoreça a inserção dos estudos brasileiros na musicologia internacional. 
Interessados podem inscrever trabalhos para apresentar na ocasião. As pro-
postas devem ser enviadas até 10 de junho. Confira as regras de envio no 
site www.musica.ufrj.br. 

Só para peixe grande 
Há um ano, falamos aqui, no Jornal 
Musical, sobre os efeitos da Resolução 
196, da Agência Nacional de Saúde, 
que  restringiu, consideravelmente, 
a capacidade de formação de grupos 
de planos de saúde em associações e 
sindicatos, o que prejudicou a expan-
são do nosso plano com a UNIMED.

A alternativa que ficou para que en-
tidades de nossa natureza possam 
oferecer esse tipo de produto a seus 
associados foi utilizar dos serviços de 
intermediação feitos por empresas es-
pecializadas em administrar carteiras, 
cadastradas e autorizadas pela ANS. 
Nosso sindicato tem um quadro social 
modesto, se comparado com grandes 
congêneres que podem constituir 
carteiras de milhares de associados, 
e, na política dos interesses da saúde 
privada- ainda que sob a normatiza-
ção de uma Agência Nacional - se 
impõe o interesse econômico finan-

ceiro: o lucro constituído pelos altos 
valores ou pela grande quantidade 
de mensalidades a administrar.  In-
felizmente não nos destacamos em 
nenhum desses aspectos, pois o nível 
de remuneração da nossa profissão 
e a nossa pequena quantidade de as-
sociados em potencial para constituir 
carteiras suficientemente lucrativas 
para esses intermediadores é baixa. 
Ainda assim, seria de se esperar que 
normas que emanam de uma Agência 
Nacional - cujo propósito é fazer valer 
o interesse público - apresentassem a 
conta da justiça social nessa hora, ga-
rantindo o acesso de planos de saúde 
dessa natureza aos sindicatos e asso-
ciações de menor porte.

Mas não é isso que ocorre. Determi-
nadas intermediadoras têm exclusivi-
dade no gerenciamento de planos de 
determinadas operadoras, sabe lá a 
custa de quais interesses e de quem, 

e isso tem nos atingido diretamente, 
pois a intermediadora “exclusiva” que 
é responsável por gerir as carteiras da 
UNIMED, a QUALICORP, não se in-
teressa em administrar nossa carteira 
já existente com aquela empresa, nem 
de abrir uma nova, de maneira que 
ficamos impossibilitados, até aqui, 
de oferecer o plano UNIMED a no-
vos associados, mantendo apenas a 
administração dos que já aderiram ao 
plano.

Estamos em negociação com outras 
empresas e buscando novas alterna-
tivas para que possamos oferecer ou-
tras opções de Planos de Saúde para 
nossos associados, atendendo assim a 
uma procura cada vez maior, justifica-
da na confiança e expectativa que cada 
associado tem no nosso SindMusi.

Abraços
João Bani – Diretor Social
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A abertura foi feita pelo presidente 
regional da Força Sindical, Francisco 
Dal Prá e a vice-presidente da CGTB 
e presidente do Sindicato dos Músicos 
do Rio de Janeiro, Déborah Cheyne, 
que deu as boas vindas ao público en-
fatizando a importância da unidade 
das Centrais e parabenizando os tra-
balhadores pelo seu dia. 

O grupo de metais dos músicos demi-
tidos da OSB fez de sua apresentação 
uma forma saudável de manifesta-
ção contra a violência praticada pela 
Fundação Orquestra Sinfônica. Após 
tocarem o Hino Nacional, a apresen-
tação percorreu desde o barroco até a 
música popular brasileira e encantou 
o público.

Em nome das Centrais Sindicais, Dal 
Prá agradeceu ao público presente e o 
esforço de todas as Centrais para ga-
rantir o sucesso do evento, lembrando 
que comemorar o Dia do Trabalhador 
em uma comunidade recém-pacifica-
da, como a Vila Cruzeiro, era uma ini-
ciativa inédita. 
 - Este 1º de Maio é o momento em 
que aproveitamos para reafirmar nos-

Milhares de pessoas lotam o Alemão no 1º de Maio  
sas principais reivindicações, que são 
a redução da jornada sem redução de 
salário, o fim do fator previdenciário e 
a valorização do servidor público e do 
salário mínimo - afirmou.
Em seguida, Déborah falou em nome 
do presidente da CGTB-RJ, Marcos 
Vinício.
- No Dia do Trabalhador, as Centrais 
reafirmam seu compromisso com a 
unidade e em levar adiante a luta por 
um Brasil desenvolvido, soberano e 
pela ampliação dos nossos direitos. 
Dizemos não à política de aumento de 
juros e corte de investimentos. Quere-
mos crescimento, mais salários e mais 
empregos. 

A festa do trabalhador contou com 
a presença do Ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, que ressaltou que o 
Ministério dará todo apoio aos tra-
balhadores do Rio de Janeiro, no sen-
tido de garantir mais postos de tra-
balho e qualificação profissional. 
 - Nós trabalhamos com a perspectiva 
de criarmos 3 milhões de novos pos-
tos de trabalho com carteira assinada 
em 2011” - enfatizou o Ministro, que 
estava acompanhado do secretário Es-

tadual do Trabalho do Rio de Janeiro, 
Sérgio Sweiter, do senador Marcelo 
Crivella e do deputado Paulo Ramos.
Uma inovação foi o fato de que todas 
as pessoas que trabalharam no evento 
– da  recepção à montagem e desmon-
tagem da infra-estrutura - são mora-
dores da comunidade do Complexo do 
Alemão, contratadas pela associação 
de moradores a pedido da organização 
do evento.
Foram disponibilizados serviços aos 
moradores, através das presenças 
do CAT (Central de Atendimento ao 

Trabalhador), cadastrando desempr-
egados para possíveis vagas de em-
prego, e da Secretaria de Trabalho do 
estado, proporcionado a oportunidade 
de emissão de carteira profissional e 
cadastramento de vagas para emprego 
também. 
Vários brindes foram distribuídos e 
sorteados ao longo do dia. Um dos 
momentos mais marcantes do evento 
foi o show do sambista Arlindo Cruz, 
que lotou o local. 
Fonte: CGTB-RJ e Força Sindical-RJ

O show do sambista, Arlindo Cruz, foi um dos mais esperados do evento e lotou a Vila 
Cruzeiro.

Milhares de pessoas lotaram o ato de 1º de Maio na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, comunidade recém pacificada.
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Maestro Carlos Cruz – 11/11/1936 a 
30/03/2011 
O pianista, maestro e compositor Carlos Cruz 
morreu de câncer aos 74 anos no dia 30 de mar-
ço, no Rio de Janeiro. Era considerado um dos 
maiores compositores do Espírito Santo, com 
muitas peças eruditas e populares, inclusive o 
próprio Hino Oficial da Cidade de Vitória.  Entre 
seus trabalhos eruditos, podemos destacar “Suite 
Dona Beija”, “Ave Maria Para Criança Rezar” e 

“Lendas Capixabas”. 
Já em seus trabalhos populares, destacam-se “A lâmpada de Aladim” (com 
Wanderley Cardoso), “A Nega Inês” (com Paulinho Resende), “Can-can no 
Carnaval”, “E o amor ficou” (com Almeida Rego), “Eu sou mais eu”, “In-
tervalos”, “Mangueira minha alegria”, “O meu carnaval que passou”, dentre 
outros.

Alegria de Viver
No repertório, além de músicas autorais, um passeio 
por grandes compositores do samba, MPB, bossa-
nova e choro: de Tom Jobim, Marcos Valle, João 
Donato e Dorival Caymmi a Ary Barroso, Cartola, 
Pixinguinha e Villa Lobos. Com arranjos originais, 
os músicos desenvolvem uma fusão de todos esses 
estilos, reconectando fios desligados desde os anos 

60, época em que se fazia, no Brasil, um som impregnado de bom gosto e mo-
dernidade. Naturalmente, essas informações são transportadas para uma nova 
perspectiva, tornando o som atual.
O Sambajazz Trio possui três grandes diferenciais: a fluência e o virtuosismo 
do pianista Kiko Continentino, a alegria e o ritmo contagiante do contrabaixista 
Luiz Alves (que tantas páginas vêm escrevendo na história da música brasi-
leira) e o fenômeno Clauton “Neguinho” Sales, que além de baterista e ex-
celente trompetista, inventou uma forma genial de tocar simultaneamente os 
dois instrumentos. 
Para conhecer melhor o trabalho do Sambajazz Trio acesse: www.myspace.
com/sambajazztrio

Mário Paris & Seus Amigos Camaradas 
Cantor e compositor mineiro, radicado no Rio de Ja-
neiro, com trabalhos como autor e diretor musical de 
peças, discos e filmes. O trabalho é uma homenagem 
aos professores, em especial a Paulo Freire, consi-
derado uma das maiores referências em Educação no 
Brasil. Produção artística de Filipe Cavalieri e arran-
jos do maestro João Alves e do próprio Mário Paris. 

Venda de CDs em: www.mariopariscompositor.com

Luiz Ferrar
O cantor Luiz Ferrar, nascido em Niterói, possui um 
repertório eclético que traduz a riqueza e variedade 
da música brasileira e internacional, indo do rock 
ao pop, da música clássica à bossa nova. Arranjos 
e produção musical de Raul Rachid. Toda a venda 
do CD é revertida para o Projeto Juntos pela Vidda, 

que ajuda na luta contra a hanseníase e o preconceito de pessoas portadoras de 
necessidades especiais. Conheça o trabalho de Luiz Ferrar em: www.luizferrar.
com/index.html

Fantasia di Concerto
O álbum foi fruto de uma vasta pesquisa em músi-
cas brasileiras do século XIX para clarineta e idea-
lizado por Fernando José Silveira, músico, pesquisa-
dor e professor de clarineta do Instituto Villa-Lobos 
UNIRIO, que ele toca acompanhado por Lúcia Bar-

renechea (piano). No repertório, Souvenir de Linda (Ernesto Cavalli-
ni), Air (Antonio Carlos Gomes), Concertino (José Lino Fleming), Introdução e 
Variações, Op.128 (Johann Kalliwoda), entre outros. O CD pode ser adquirido 
no site: www.fernandosilveira.com.br  

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 faixas, 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 imperdível para quem é 
amante do bom forró pé de serra. 

Para conhecer mais o trabalho de Morais do Acordeom acesse: www.palcomp3.
com.br/ferashow ou www.youtube.com/jobomojbmmorais. 
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