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Tabela de Cachês

Músicos contratados no Estado do Rio de Janeiro receberão cachês estabelecidos na tabela do SindMusi/RJ.
Deverão ser observados os dispositivos do capítulo 3 da Lei 3.857/60, artigos 41 a 48, que tratam da jornada do trabalho do músico.
CDs

Por FAIXA
(tempo máximo de uma faixa: 2 h)

Por período
Chamada mínima de
3 períodos

R$ 941,00

Gravação

Instrumentista/Corista/Ritmista

R$ 1.046,00

Cada dobra

R$ 526,00

Solo

Por período

R$ 316,00

Dobra 1 período

R$ 316,00

Solo 10 períodos

R$ 3.132,00

R$ 4.892,00

Hora excedente ou fração

Chamada mínima de 5 h

Faixa (Inst./Corista/Rit.)

R$ 980,00

Hora excedente ou fração

Dobra

R$ 470,00

Solo

R$ 3.132,00

Making of de CD
R$ 470,00

Hora excedente
ou fração

R$ 315,00
DVDs

R$ 1.422,00

Chamada mínima de 5 h

Por regência

R$ 2.224,00

cópias - garantia mínima
550 compassos

R$ 443,00

Por compasso

R$ 0,90

Acompanhamento

Trilha sonora
Para teatro e produções
audiovisuais exceto TV
Por período
produção nacional

Chamada mínima
de 3 períodos

R$ 697,00

R$ 963,00

(caso o material se converta em CD ou DVD,
deverá ser pago em adicional o valor de
tabela para gravação de CD)

R$ 116,00

BAile
Por baile

Por ensaio

R$ 1.317,00

música ao vivo (ambiente)

R$ 443,00
R$ 2.623,00

R$ 553,00

Por apresentação

R$ 553,00

CaSAMENTO/CERIMÔNIAS RELIGIOSAS
Por cerimônia

de artistas estrangeiros
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
R$ 542,00

Obs.: O valor do show inclui passagem de
som (sound-check) de 3 horas. Após esse
tempo, paga-se hora extra de ensaio.
MÚSICO ACOMPANHADOR
PARA AULAS DE BALÉ, DANÇA
E CONGÊNERES

R$ 338,00

aulas particulares
R$ 116,00

CONCERTO SINFÔNICO, CÂMARA, BALÉ,
ÓPERA, OPERETA E CONGÊNERES
Orquestra - por espetáculos
Instrumentista – Cordas,
Sopros, Percussão e outros

R$ 1.007,00
R$ 819,00

Orquestra - por ensaio (máxIMO 3 h)
Spalla

2- N
 a gravação por período, o
primeiro período é de 60 min, e os
subsequentes são de 45 min.
3- D
 obra é a execução da mesma
partitura com o mesmo instrumento
mais de uma vez.
4- C
 ada nova partitura executada pelo
mesmo músico num mesmo arranjo
corresponde a nova chamada mínima
ou faixa.
5- C
 ada troca de Instrumento
corresponde a nova chamada mínima
ou faixa.
6- N
 a gravação por período, quando
o número de faixas for maior que
o número de períodos, o músico
receberá o número de faixas
gravadas.
7- Pot pourri é o arranjo de mais de
uma música com, no máximo,100
compassos. Ultrapassando esse
limite, corresponde a novo arranjo, e
assim subsequentemente.

Instrumentista – Cordas,
Sopros, Percussão e outros

R$ 819,00

Coro
Corista - por espetáculo

R$ 819,00

Corista - por ensaio
(máximo 3 h)

R$ 376,00

Obs.: Serão cobrados 20% sobre o valor do
período de ensaio.
Pianista coRrepetidor

Hora-aula

Spalla

1- O
 tempo de trabalho começa a ser
contado a partir do momento em
que o músico estiver à disposição do
contratante.

R$ 2.866,00

Período

R$ 1.317,00

Hora extra de ensaio

R$ 2.092,00

Período

Por show

Por ensaio (máximo 3
horas)

R$ 598,00

Por hora

de artistas nacionais

Por show

R$ 1.317,00

Por período
produção estrangeira
R$ 2.224,00

Show no exterior

R$ 598,00

Televisão
ÁUdio

Chamada mínima
de 3 períodos

Por arranjo

Hora extra de ensaio

R$ 1.970,00

Hora excedente ou fração

Por faixa (tempo máximo
de uma
faixa: 2h30m)

Por faixa
(caso o material se
converta em CD, deverá
ser pago em adicional
o valor de tabela para
gravação de CD)

R$ 526,00

Televisão
ÁUdio e Vídeo

Por FAIXA

ARRANJO e regência (por faixa)

AO VIVO

Cada faixa

normas de gravação

R$ 1.007,00

Por ensaio

R$ 188,00

Natal, Réveillon e Carnaval 2015/2016
BaILE, Bandinhas, Coreto, Passeatas,
Música ao vivo etc.
Instrumentistas em geral/
R$ 718,00
Cantores
Obs.: Os valores acima envolvem todos os
eventos praticados nas datas específicas,
observadas as disposições relativas à
jornada de trabalho (art. 42 da Lei 3.857/60).
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palavra do presidente

É hora de fazer acontecer
Apesar das dificuldades de 2015, o SindMusi fecha o ano com avanços importantes na luta pela valorização do trabalho do músico. A tão propalada crise não impediu
que pudéssemos obter vitórias significativas no campo da luta sindical, além de manter nossa agenda, com apoio a eventos, cursos, oficinas, workshops e seminários.
Nesse contexto, dois fatos merecem destaque em 2015.
O primeiro foi que, após uma luta de dois anos, o SindMusi conseguiu fechar
uma convenção coletiva com o Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado do
Rio (Serterj) estabelecendo uma data-base da categoria para negociação com este
segmento patronal. A assinatura traz de volta a negociação das condições de trabalho e remuneração dos músicos. Os estudos para renovação da próxima convenção
coletiva já estão em andamento.
O segundo se constituiu em uma verdadeira cruzada. Após cinco tentativas do
SindMusi, finalmente foi aberto um canal de diálogo, através da formalização de uma
proposta de convenção coletiva, com o Sindicato dos Bares e Restaurantes (Sind-Rio). Representando um momento bastante promissor para a comunicação entre
músicos e contratantes, tal abertura foi favorecida através de debate entre SindMusi
e SindRio no Ciclo “Rio de Janeiro, Profissão: Músico”, realizado na Câmara dos
Vereadores, diante da intermediação do poder público, representado pelo Legislativo
Municipal e pelo Ministério do Trabalho.
O Ciclo prosseguirá apresentando os encaminhamentos do primeiro debate
e tratando também das restrições impostas pelo código de posturas da prefeitura
para o uso de instrumentos de percussão na música ao vivo. A mesa de negociação
contará com a mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do
Ministério do Trabalho.
Finalizando, já no fechamento dessa edição tivemos a notícia da partida do grande Naná Vasconcelos. Naná apresentou e legou ao mundo
um manancial de possibilidades musicais percussivas
que só os verdadeiros mestres, as referências, conseguem legar. E nos deixou, também, sua consciência da
nossa profissão, em entrevista ao nosso antigo Jornal
Musical, primeira edição de 2014. A ele, nossa homenagem na capa dessa revista, em quadro especialmente feito para essa edição, pelo artista Hermé.
Boa Leitura!!

João Bani

Presidente: João Bani
Vice-Presidente: Déborah Cheyne
Diretor Secretário-Geral: Anjo Caldas
Diretor Tesoureiro: Cesar Ehmann
Diretor do Trabalho: Luciana Requião
Diretor Social: Régis Gonçalves
Diretor de Comunicação: Kleber Vogel
Conselho Fiscal
Tim Rescala, Morais do Acordeon e
Denize Rodrigues
Suplentes
Helena Buzack, Darcy da Cruz, Abel
Machado, Nilze Carvalho e Joana Queiroz

Quadro Funcional
Secretária da Diretoria
Anilza Pereira
Auxiliares Administrativos
Andrea Mendes
Lyz Costa e Silva
Jurídico
Dr. Edson Júnior (área cível)
Dra. Ludmila Maia - empresa
contratada (área trabalhista)
Comunicação
Orlando Lemos
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Robson Leite

COLUNISTA CONVIDADO
superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio
de Janeiro, professor e funcionário concursado da Petrobras (cedido ao
Ministério do Trabalho). Foi Deputado Estadual de 2011 a 2014.

Em defesa

dos direitos dos músicos

A lei nº 3.857, assinada pelo então
presidente Juscelino Kubitschek, em
1960, regulou a profissão de músico em
nosso país e, já na época, passou a ser
conhecida como a “Lei dos Músicos”.
Desde então, a lei vem sendo alterada, com destaque para a criação
da “Nota Contratual”, cujo artigo 2º da
Portaria nº 3.447 aqui copio para destacar sua importância: “A Nota Contratual constituirá o instrumento de contrato
de substituição ou de prestação de serviço eventual e conterá, além da qualificação e assinatura dos contratantes,
a natureza do ajuste, a espécie, a duração, o local da prestação do serviço,
bem como a importância e a forma de
remuneração”.
Fiz essa introdução para ilustrar
junto aos leitores da Revista Musical do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro (SindMusi) a
importância que dou à exigência do
cumprimento, por parte dos empregadores e contratantes, da legislação
trabalhista que protege os músicos
em nosso país.
Esse sentimento foi fortalecido
com a experiência proveniente de meu
mandato como deputado estadual,
cumprido de 2011 a 2014, quando tive
a satisfação e honra de marchar, lado
a lado, com o sindicato em defesa dos
músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), que sofriam um verdadeiro
ataque a seus direitos mais elementares por parte do então diretor-artístico
da Fundação OSB.
Como presidente da Comissão
de Cultura da Assembleia Legislativa
(Alerj), acompanhei o drama dos músicos da orquestra, muitos veteranos da
casa e que estavam sendo demitidos e
substituídos sem o menor critério ou
respeito por suas carreiras.
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Tive a satisfação
e honra de marchar,
lado a lado, com o
sindicato em defesa
dos músicos da
Orquestra Sinfônica
Brasileira (OSB), que
sofriam um verdadeiro
ataque a seus direitos
mais elementares
Realizamos várias audiências públicas na Alerj para discutir a crise da
orquestra com a sociedade e demais
deputados; fomos à imprensa e também procuramos o Congresso Nacional – a deputada Jandira Feghali e o
Vereador Reimont foram fundamentais
nessa mobilização também. Com isso,
conseguimos ganhar diversos setores
da sociedade para a causa dos músicos
e reverter a situação.
Esse episódio da OSB com certeza marcou minha militância política e
social, mas hoje eu posso afirmar que
aquela mobilização também me marcou pessoalmente e de forma profunda: afinal, não é sempre que na política
temos a oportunidade de trabalhar com
um setor tão sensível e poético como a
música. E escrevo com toda a experiência que tive como parlamentar, tendo
convivido e lutado contra um sistema
político viciado e pouco representativo.
Repare, caro leitor, que a maioria
dos políticos brasileiros é eleita com
uma estrutura bancada pelo grande
capital privado. O Congresso Nacional
acaba se tornando reflexo dessa situação, pois o financiamento privado das

campanhas eleitorais é o pai e a mãe
da corrupção em nosso país, sobretudo
da corrupção de sonhos ou de ideais.
Vamos refletir juntos: será que um empresário doa 400 ou 500 mil reais a um
deputado porque deseja um país melhor? Ou será que ele faz investimentos
e espera retorno? E esse retorno, quase sempre, fere de morte os interesses da classe trabalhadora. Por isso,
defendo que o nosso sistema eleitoral
seja modificado, tendo como base o
financiamento público de campanhas.
Isso aperfeiçoará a nossa democracia,
colocando-a mais próxima do interesse
do povo trabalhador e não do capital
privado que financiou a sua campanha.
Felizmente, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal aprovou o fim
do financiamento empresarial já nas
eleições para prefeito e vereador, em
2016. Apesar da lei aprovada, cabe à
sociedade manter-se alerta para que
ela seja realmente implementada, impedindo o caixa dois, por exemplo.
Quero terminar este artigo informando que assumi, em janeiro, o cargo
de Superintendente Regional do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro,
tendo aceitado o convite do ministro do
Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto. E um dos primeiros sindicatos que
fiz questão de receber foi o SindMusi,
de cuja diretoria ouvi, na audiência,
uma frase marcante: “Música é vida.
Por isso, temos que valorizar quem vive
da música”.
Não foi por acaso que iniciei
este artigo citando a Lei dos Músicos. Faço questão, por isso mesmo,
de divulgar aqui o meu compromisso
feito com a direção do sindicato: o de
não medir esforços para fiscalizar o
cumprimento dos direitos dessa importante categoria.

Ciclo de debates na Câmara

RUMO A AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tendo como tema “condições de
trabalho e contratos nas casas noturnas, hotéis, bares e restaurantes”, foi
realizado, na Câmara dos Vereadores,
em dezembro, o primeiro debate público no Ciclo “Rio de Janeiro, profissão:
músico”, abordando questões como
cachê e couvert artístico, entre outras.
O ciclo de debates é promovido pelo
SindMusi e pelo gabinete do vereador
Reimont, com intermediação do poder
público, representado através do legislativo municipal e do Ministério do Trabalho.
O próximo encontro está marcado
para o dia 4 de abril às 18h, no auditório
da Câmara dos Vereadores e irá discutir o artigo 44 do Decreto 29881, da
prefeitura, que trata da restrição a instrumentos de percussão na música ao
vivo, em bares e restaurantes. A mesa
de negociação contará, mais uma vez,
com a intermediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho. Ao todo
serão quatro debates que culminarão
com uma audiência pública.
A realização do primeiro debate já
representou, por si só, um avanço, na
medida em que, após cinco tentativas,
o SindMusi pôde finalmente estabelecer um canal de diálogo com os empresários das casas noturnas, hotéis,
bares e restaurantes, representados
pelo SindRio. Para o vereador Reimont,
que preside a Frente Parlamentar pela
Democratização da Comunicação e da
Cultura, da Câmara Municipal, o debate trouxe elementos para que se possa
chegar a uma legislação que atenda
aos interesses dos músicos.
- Considero histórico este primeiro debate na Câmara. A partir dessa
discussão teremos elementos eficientes para pensar políticas públicas para

o segmento e, consequentemente, produzir legislação que atenda
aos interesses dos músicos profissionais. Daremos continuidade
ao debate sobre os contratos formalizados com as casas noturnas, bares e restaurantes, assim
como cachês e couvert artístico,
entre outros temas de interesse
da categoria, para a construção
de uma audiência pública – afirmou o vereador.
O diretor do SindMusi, João
Bani, também vê o ciclo de debates com otimismo. “Este primeiro encontro foi muito positivo pelo canal de
diálogo aberto. A provocação da discussão das relações de trabalho dos músicos na noite, com apoio do legislativo
municipal, nos traz novas perspectivas
de que possamos frear a precarização
crescente desse trabalho”, enfatizou.
O SindMusi buscava junto aos
contratantes a formalização de uma
convenção coletiva, na tentativa de obter relações trabalhistas justas e adequadas, abrangendo justamente pontos importantes como couvert artístico
e cachê, jornada de trabalho, nota contratual, entre outros, para os músicos
que tocam na noite. O resultado prático
do encontro foi a realização, em março,
de uma reunião com representantes
do SindRio, para debater a proposta do
SindMusi, apresentada na Câmara.
O presidente do SindMusi; o diretor de Comunicação, Kleber Vogel; a
diretora do Trabalho, Luciana Requião;
e a advogada Ludmila Maia, responsável pela área trabalhista do sindicato,
saíram da reunião com o compromisso
assumido pelos representantes do SindRio, o superintendente José Darcílio e
o advogado Júlio Cezar Vieira de Mello,
de se colocarem à disposição no sen-

Vieira de Mello, Reimont e João Bani:
diálogo aberto

tido de intermediar acordos coletivos
com as casas que ofereçam música
ao vivo. “Apesar de não terem aceito a
nossa proposta, que estabelece a formalização de uma convenção coletiva,
o compromisso de intermediação em
caso de acordos coletivos já é um passo. E isso é fruto do primeiro debate na
Câmara. Vamos continuar trabalhando
para avançar cada vez mais e dar dignidade ao músico que trabalha na noite.
Temos ainda muitos pontos para debater no ciclo de debates, rumo à audiência pública”, afirmou João Bani.
O fomento para a música instrumental; arrecadação e renúncia fiscal;
música nas escolas; Comitê Olímpico e
a atividade musical; e a divulgação da
música brasileira nas rádios comunitárias são temas que serão debatidos no
decorrer deste ano.
Além do presidente do SindMusi e
do vereador Reimont, participaram do
primeiro debate na Câmara: Luciana
Requião, Júlio Cezar Vieira de Mello e
Augusto José Lemos de Lima, chefe de
fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

Salve, Naná, pernambucano, brasileiro, africano, do mundo!
Um artista do mundo, mas brasileiríssimo. Assim poderia ser definido Naná Vasconcelos, um dos maiores nomes da percussão, no Brasil e no exterior, de todos os tempos. Eleito oito vezes, pela revista Down Beat, o melhor percussionista do mundo, e
ganhador de oito prêmios Grammy, Naná falou ao Jornal Musical, do SindMusi.
Na entrevista, contou que começou a tocar aos doze anos, em um cabaré no Recife, esclarecendo que não podia “descer do
palco, de acordo com a ordem do juizado de menores”. Embora autodidata, defendia o ensino de música nas escolas, a seu ver
essencial para a formação musical. Sobre a situação do músico brasileiro, avaliava que “apesar dos recentes avanços da categoria,
é preciso um salto maior”.
A entrevista completa de Naná está disponível no Jornal Musical, número 57, no site: www.sindmusi.org.br
www.sindmusi.org.br
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Ney Conceição

Entrevista

Um dos mais conceituados baixistas
do Brasil, o paraense Ney Conceição
conheceu a música por intermédio de
seu irmão mais velho, que levou um
violão para casa. Autodidata, montou os
primeiros acordes conforme um livro
que tinha comprado. De lá para cá,
construiu uma carreira que tem como
marca a criatividade e a improvisação,
num estilo que reúne de tudo um
pouco. Sem fronteiras e aberto a novos
conhecimentos, já tocou com grandes
nomes do cenário musical brasileiro

e internacional. Nesta entrevista, Ney
fala da sua formação, da dificuldade
em fazer música instrumental no
Brasil, da necessidade de uma maior
consciência de classe por parte do
músico e do papel do sindicato, entre
outros temas. Sobre sua arte, define:
“quando estou compondo ou tocando,
penso sempre que a estrela maior é
a música e que eu estou ali a serviço
dela. Não me interessa tocar para
mostrar virtuosismo em detrimento da
música”.

A estrela
maior é a
música, e
eu estou
a serviço
dela. Não
me interessa
mostrar
virtuosismo
6

revistamusical

Aos 11 anos você teve seu primeiro contato com a música. Primeiro
por intermédio do violão, depois o contrabaixo, sua grande paixão. Como
foi isso?
Foi tudo muito natural. Tenho um irmão mais velho que trouxe um
violão para dentro de casa, e quando ele não estava praticando eu pegava
o violão e ia montando os acordes, de acordo com um livro que ele tinha
comprado.
Como se desenvolveu sua formação musical? Você teve uma referência?
Desenvolvi minha formação musical na prática. Sou fruto de bandas
de baile, totalmente autodidata. E depois de muitos anos tocando profissionalmente na noite, comecei a me interessar por leitura musical. Em
seguida veio o interesse pelo jazz. E foi então que fui descobrindo minhas
referências: Charlie Parker, John Coltrane, Antônio Carlos Jobim, Egberto Gismonti, dentre tantos outros.
A criatividade e a improvisação são características marcantes do
seu trabalho. O que rola nos ensaios é seguido à risca nos shows ou você
deixa fluir?
Deixo fluir completamente. O ensaio serve para definir a forma, o
estilo com que a música vai ser interpretada. Nunca toco uma música
exatamente do jeito que foi ensaiada. E esse poder de criação é o que
mais me fascina na música.
Existe algum momento em sua carreira que representou um divisor
de águas?
Sim. Minha mudança para o Rio de Janeiro, em março de 1996.
Em 97 aconteceu sua primeira viagem ao exterior, com Sebastião
Tapajós e Robertinho Silva. Como foi encarar o “desconhecido”? Resultou em alguma influência no som que você faz hoje?
Com certeza. Foi muito importante viajar para fora do país e conhecer uma nova cultura. Enriquece não só o som, mas a vida, de uma maneira geral.
Uma vez você disse que não faz música para músicos. O que significa isso?
Quando estou compondo ou tocando, penso sempre que a estrela
maior é a música e que eu estou ali a serviço dela. Não me interessa
tocar para mostrar virtuosismo em detrimento da música.
Existe um estilo que é preponderante na sua música?
Trago um pouco de tudo dentro do meu estilo. Música clássica, jazz,
música brasileira, pop, latin music, world music. Bebo em todas essas
fontes, e acredito que isso só enriquece o meu trabalho.
Você é um dos principais nomes da música instrumental no Rio.
Quais as dificuldades em se fazer esse tipo de música no Brasil?
É muito difícil encontrar um agente que queira vender esse tipo de
trabalho. O agente tem que apostar tanto no trabalho quanto eu, e isso
não é fácil de se achar. Vou fazendo um trabalho independente, de formiga mesmo.
Os trabalhadores em cultura, em especial os músicos, tiveram alguns avanços importantes, como as mudanças nas regras para a arrecadação de direitos autorais pelo Ecad e maior transparência, por exemplo,

entre outras coisas. No entanto, há muito ainda para se
avançar e, para isso, é preciso maior participação do
músico junto às suas entidades de classe.
Falta ao músico o entendimento de que, antes de
tudo, ele é um trabalhador e que nada muda sem luta?
É exatamente o que falta: atitude, aliada a uma
consciência de classe. A união faz a força. Um dos
maiores benefícios adquiridos pela classe musical, nos
últimos anos, foi o Culturaprev, criado pelo então ministro Gilberto Gil e que esteve ameaçado, pela falta de
membros inscritos. Isso é um absurdo!
Como você vê o papel do sindicato na luta pela valorização do músico?
Acho que o SindMusi exerce a grande responsabilidade de representar e agregar a classe. E, vale ressaltar, o sindicato do Rio de Janeiro tem se saído muito
bem, dando exemplo a outros sindicatos do Brasil.
Como nasceu a ideia de homenagear o Roberto
Bertrami?
Essa ideia é muito antiga. Desde que conheci o Zé
Roberto, este gênio, queria homenageá-lo em vida, e
esse projeto se chamaria, parafraseando Nelson Cavaquinho, “Me dê as flores em vida”. Infelizmente isso não
foi possível.
A internet está presente em todas as atividades
profissionais nos dias de hoje. Como ela se enquadra
dentro do seu trabalho? É um facilitador ou um complicador?
Ajuda em muitos aspectos, principalmente naqueles relacionados a divulgação de um trabalho.
Está mais fácil ou mais difícil, para um músico que
está começando, entrar hoje no mercado de trabalho?
Mais fácil por um lado, mais difícil por outro. Está
mais fácil começar a tocar, comprar um instrumento,
aprender música, inclusive em função da velocidade da
informação e das facilidades que a internet nos oferece.
Porém, em função dessas facilidades, o mercado acaba
não absorvendo todos esses profissionais, fazendo com
que se destaque aquele profissional mais dedicado, talentoso e responsável.
E os planos? Você está com algum projeto em andamento ou sendo idealizado?
Estou gravando meu novo disco, intitulado “Bons
Tempos”, além de um movimento de terças instrumentais, no Cardosão, em Laranjeiras.

Acho que o SindMusi exerce a grande responsabilidade
de representar e agregar a classe. E, vale ressaltar, o
sindicato do Rio de Janeiro tem se saído muito bem,
dando exemplo a outros sindicatos do Brasil.
www.sindmusi.org.br
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Felipe Viana
Foto: Felipe Viana

Foto: Felipe Viana

sindmusi apoia

eventos

Sindicato e músicos no caminho certo

Um sucesso! Assim pode ser definida a estratégia da diretoria do SindMusi ao
buscar uma aproximação com os músicos,
no sentido de orientar a categoria sobre
seus direitos e deveres e, ao mesmo tempo, apresentar o sindicato e seu papel no
apoio e defesa desses profissionais.
Dos fóruns do trabalho criados pelo
sindicato a partir de novembro de 2014,
abordando temas específicos, até aqui, a
caminhada foi longa. Hoje, além dos fóruns, o sindicato participa e apoia a realização de eventos de músicos.
Apesar de formatações um pouco diferentes, a essência é a mesma: aproximar
o sindicato do músico, ressaltando que sua
participação na entidade pode ser um divisor de águas entre a vitória e a derrota
numa luta por melhores condições de trabalho, por exemplo.
“Nos fóruns, há sempre um show seguido de palestra com informações gerais
aos músicos, aberta a perguntas e sugestões. Durante o intervalo das apresentações, além da divulgação do trabalho que o
SindMusi realiza, é feito um cadastro para o
envio de cartilha com informações detalhadas sobre a entidade, que contribui financeiramente para a realização do evento, a
título de apoio”, explica Régis Gonçalves,
diretor social do sindicato.
Para o presidente do SindMusi, João
Bani, o importante é que com esses eventos a entidade vem estreitando os laços
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com músicos de regiões distantes da localização do sindicato, no centro do Rio. “Os
encontros podem acontecer em qualquer
parte do estado. Entretanto, resolvemos
promovê-los, de imediato, nas regiões em
que havia uma maior necessidade, diante
das dificuldades dos músicos, como em
municípios da Baixada Fluminense. Lá, vários músicos sequer sabiam da existência
do sindicato, enquanto outros tinham poucas ou praticamente nenhuma informação
sobre o papel da entidade”, disse, acrescentando:
- Mas isso não significa, como já frisei,
que não realizamos ações no município do
Rio. A Tijuca mesmo já foi palco de um encontro.
Entre fóruns e eventos de apoio, já
foram realizados, pelo SindMusi, quase
uma dúzia de encontros em regiões como
São João de Meriti, Queimados, Nova
Iguaçu, Macaé, Realengo, Olaria e Tijuca. Em todos, a participação dos músicos
tem sido um ponto alto. “Um retorno que
comprova o acerto dessa estratégia do
SindMusi, de ir aonde o músico está. A
participação dos músicos tem sido muito
boa. Músicos têm manifestado confiança
em um sindicato que está mostrando a
cara e tendo atitudes em defesa da categoria. Com isso, temos ampliado de forma significativa sua representatividade
nas regiões”, salientou o secretário-geral
do SindMusi, Anjo Caldas.

6ª edição do Terça
com Jazz: total
interação entre
sindicato e músicos

O consagrado baixista Ney Conceição,
que se apresentou com seu quinteto em
evento do SindMusi, em São João de Meriti,
aprova integralmente as ações do sindicato, no que diz respeito a essa estratégia de
aproximação com os músicos. “Sem dúvida
essas ações desenvolvidas pelo sindicato
trarão frutos na busca pela integração do
músico com a entidade, até então desconhecida por muitos. Trata-se de um trabalho de informação e formação na conscientização do músico enquanto trabalhador da
cultura. Quando da minha participação em
um evento, deixei claro para os demais colegas a importância e a necessidade de se
sindicalizar e participar da vida do sindicato”, enfatizou.
O baterista Luisinho Sobral, do Allbrazz Quarteto, que se apresenta às segundas-feiras na Associação Atlética Banco do
Brasil, na Tijuca, local da realização de outro evento do SindMusi, vê nessas ações o
começo de uma tomada de consciência do
músico com relação ao papel do sindicato.
“Trata-se de um trabalho importantíssimo.
Boa parte dos músicos fica no campo do lúdico e acaba por deixar a realidade do dia a
dia em segundo plano. E o resultado é que
quase sempre ele tem seus direitos violentados. Essa aproximação do sindicato, indo
aos locais onde os músicos estão se apresentando, pode significar a tão sonhada
consciência que nos falta enquanto classe.
Dou toda a força”, concluiu.

Robson Leite assume a
Superintendência
Regional do Trabalho
e Emprego com o
compromisso defender
as conquistas dos
trabalhadores

Com o foco no

trabalhador

Com o auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Centro
do Rio, inteiramente lotado, tomou posse,
no dia 19 de dezembro, como novo Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do RJ, o professor e ex-deputado
estadual Robson Leite. O ato, prestigiado
pelo ministro do Trabalho e Previdência
Social, Miguel Rossetto, que deu posse a
Robson, contou também com a presença
de políticos de diferentes partidos, sindicalistas, representantes de movimentos
sociais, associações e entidades civis de
várias áreas. O SindMusi esteve representado por seu presidente, João Bani, a
vice-presidente, Déborah Cheyne, e pelo
diretor de Comunicação, Kléber Vogel.
O novo superintendente destacou,
em sua apresentação, que, apesar da
crise e das dificuldades enfrentadas em
2015, o Brasil tem todas as condições de
superar os problemas e terminar este
ano com um saldo positivo. “Trata-se de
uma crise internacional sem precedentes, que também passa pelo Brasil, que
o país tem total condição de superar. O
projeto de doze anos que está em curso
avalia isso. Dobramos o número de postos de trabalho e mantivemos a política
de valorização do salário mínimo. Não é
um 2015 ruim que vai nos fazer esquecer
as grandes conquistas da classe trabalhadora e impedir que elas avancem ainda mais”, afirmou.
A amplitude da representação política e social presente ao encontro marcou de forma significativa a posse do
novo superintendente. Para o ministro
Miguel Rossetto, essa representatividade deu um enorme peso ao ato. “Sem
dúvida, isso nos enche de alegria e também nos coloca uma grande responsabilidade pelo que significa a presença des-
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sas pessoas aqui, hoje. Em 2016 vamos
buscar ofertar políticas públicas que
permitam aos trabalhadores adquirir
qualificação. Vamos priorizar a criação
de serviços que cheguem rápido aos trabalhadores para sua qualificação. Nosso grande desafio será a capacidade de
ofertar emprego e renda com qualidade
para o povo brasileiro”, disse.
Segundo o presidente do SindMusi,
João Bani, a indicação de Robson Leite
para o cargo de Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do RJ abre
uma excelente perspectiva para os trabalhadores, especialmente os da cultura. “Ele é ligado à área. Conhece a fundo
os problemas dos trabalhadores da cultura e, sem dúvida, isso será de grande
valia. Vemos com muito otimismo sua
indicação”, salientou.
Desenvolver políticas de prevenção, capacitação e de cobertura dos
mais vulneráveis no mundo do trabalho é a expectativa da deputada federal
Jandira Feghali com relação à gestão
de Robson Leite à frente da superintendência. Para ela, o órgão é fundamental
não apenas no seu aspecto administrativo – no que diz respeito a carteiras de
trabalho e seguro-desemprego -, mas
também para o desenvolvimento de
políticas de prevenção de acidentes, no
enfrentamento do trabalho escravo e
em duas áreas muito pouco protegidas:
a da mulher e da juventude no mundo
do trabalho. “São áreas importantíssimas, em especial essas duas últimas,
que estão muito expostas e sem políticas que possam dar um atendimento
adequado as suas demandas. Robson é
um político progressista e tenho certeza
que criará ações no sentido de alavancar essas políticas”, finalizou.

1

2

3

1 – Ministro Miguel Rossetto
durante sua fala
2–J
 oão Bani e Kleber Vogel
cumprimentam Robson pelo
novo cargo
3–R
 obson em seu discurso de
posse
4–D
 éborah Cheyne e os
deputados Jandira Feghali,
Wadih Damous e Luiz Sérgio
www.sindmusi.org.br
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Vanisa Santiago

Direito AUTORAL
advogada especializada
em direitos autorais

não se corrige um erro
com outro maior
Num equívoco com relação à natureza e atuação do Ecad,
projetos na Câmara pretendem limitar ou retirar dos
criadores o direito de cobrar pelo uso de suas obras

Tramitam em Brasília, na Câmara de Deputados, mais de quarenta projetos que pretendem limitar ou retirar dos criadores o
direito de cobrar pelo uso de suas
obras e interpretações em bares,
restaurantes, rádios educativas e
comunitárias, transportes, hotéis,
academias de ginástica, eventos religiosos etc. Nesse cenário, a grande exceção é o Projeto de Lei nº
1766/11, do deputado Otávio Leite,
que propõe a não renovação da concessão pública de radiodifusão para
as rádios inadimplentes e merece o
apoio dos artistas - viva!
Muitos dos demais projetos
têm como objetivo impedir o recolhimento de taxas pelo Ecad. Trata-se de um equívoco quanto à natureza e à atuação do Ecad: taxa é um
tributo cobrado pela União, estados
e municípios pela prestação de um
serviço à população em geral, e o
Ecad é uma associação privada que
arrecada e distribui direitos autorais exclusivamente para os titulares que pertencem às entidades
ligadas ao seu sistema. Além dis-
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so, mesmo sujeitos a limitações e
exceções, os direitos autorais são
protegidos pela Constituição e por
tratados internacionais. A aprovação de projetos que contenham disposições não permitidas pode levar
o Brasil, como signatário do TRIPS
(sigla em inglês do tratado comercial que inclui a proteção obrigatória da propriedade intelectual),
a acusações, multas e retaliações
comerciais, com graves consequências para o país na Organização
Mundial do Comércio.
É provável que muitas das propostas que trazem prejuízos à classe artística tenham origem na ausência, por várias décadas, de uma
regulamentação efetiva da gestão
coletiva e na inexistência de uma
instância administrativa a que se
possa recorrer nos casos de eventuais arbitrariedades de uma associação arrecadadora.
Acontece que a adoção de limitações e exceções a direitos autorais é uma questão das mais sensíveis, que não pode estar atrelada
à boa ou má atuação de uma enti-

dade. Não se corrige um erro com
outro maior. Afinal, o justo não deve
pagar pelo pecador.
Em países como o Brasil, em
que um ente arrecadador está em
posição de monopólio em uma área
específica, é evidente que o abuso
do poder econômico deve ser coibido – e essa é uma tarefa do Estado,
bem claramente estabelecida na
Lei 12.853/13, que aponta o caminho correto para a modernização,
eficiência e transparência das atividades do sistema Ecad.
Uma boa notícia vem da Comissão Especial da Câmara de Deputados
que estuda os projetos, comandada
pelos deputados Sandro Alex, Renata
Abreu, Jandira Feghali, Ronaldo Martins e Eros Biondini. Após audiências
públicas com músicos como Tim Rescala e Frejat, a Comissão expressou
ao Supremo Tribunal Federal sua convicção de que a nova lei representa um
avanço, um instrumento hábil para
acabar com anos de distorções do sistema brasileiro de gestão coletiva – o
que é muito positivo. De qualquer forma, todo cuidado é pouco.

SindMusi diploma os

novos sócios-remidos
Em cerimônia realizada em sua
sede, o SindMusi fez a entrega de
diplomas aos músicos que se tornaram sócios-remidos, isto é, aqueles
com 35 anos de contribuição ou que
têm mais de setenta anos de idade
e 25 anos de contribuição.
Os músicos diplomados passam a integrar a lista – existente
desde 1952 - publicada no site do
sindicato, na home, com link na
guia “remidos”. O objetivo é homenagear aqueles que durante anos
deram seu apoio para a construção
de um sindicato forte, na luta pela
dignidade da categoria.
Em seu discurso de abertura
do evento, o presidente do SindMusi,
João Bani, agradeceu “a confiança
depositada durante todos esses anos
de consciência cidadã e profissional
nessa instituição, à qual cada um de
nós, seus associados, agrega sua
contribuição para usufruto de todos”.
O presidente do SindMusi destacou ainda a importância da participação do músico, o seu sentido
coletivo na luta pela valorização da
profissão e o papel do sindicato em
momentos importantes vividos pelo
país. “Foi com esse olhar coletivo
que o sindicato esteve lado a lado
com a sociedade na luta contra a
opressão e pela volta da democracia”, assinalou.
Ao todo foram diplomados doze
músicos, num evento marcado pelo
bate-papo informal, por reencontros
e histórias recheadas de fatos marcantes na trajetória profissional de
cada um. Além dos diplomas, cada
músico recebeu também uma obra
personalizada do consagrado cartunista Hermé, que responde pelos
trabalhos artísticos do SindMusi.
As artistas Eliana Pittman e
Carmelita Reis tiveram uma surpresa preparada pela diretoria do
SindMusi: ambas receberam uma
foto da época em que foram eleitas Rainha dos Músicos, na qual
apareciam com a faixa e a coroa.
Eliana, que não se lembrava, ficou
alguns minutos com a foto na mão,
demonstrando muita emoção, e declarou: “Não me lembrava disso.

Olha, fui completamente surpreendida. Achei lindo e estou muito
emocionada. Achei um tesouro!”
O violoncelista Iura Ranevsky
ressaltou a importância do evento
ao homenagear os músicos que se
tornaram sócios-remidos. “Um ato
de grande simbolismo. Trata-se do
reconhecimento do SindMusi àqueles que entendem a importância de
ter um sindicato forte na luta pelos
interesses da categoria. E isso só
pode acontecer com a participação
do músico. Eu continuarei presente
na vida do sindicato, dando a colaboração que estiver ao meu alcance. O sindicato é a trincheira de luta
do músico na luta pela sua dignidade profissional”, afirmou.
Foram diplomados: Adalberto
Metzer* (trompete), Arnoldo Villena
(órgão), Bibi Ferreira* (voz), Cremilda Ferreira (violino), Carmelita
Reis (violino), Elaine Machado (voz),
Eliana Pittman (voz), Francisco Carlos (voz e violão), Iura Ranevsky
(violoncelo), Wagner Tiso* (piano),
Nilson Silva* (trombone) e Paulinho
Cuíca*.

*Artistas que não puderam comparecer e receberão em casa seus
diplomas.

CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS

Confira as vantagens exclusivas
de ser um associado do SindMusi
SERVIÇOS GRATUITOS NA SEDE
ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO*

ATENDIMENTO JURÍDICO
Agendamento pelos telefones (21) 3231-9850 e 2532-1219
Área Cível e Previdenciária - Dr. Edson Jr.
2ª, 4ª e 6ª feiras
Área Trabalhista - Drª. Ludmila Maia
3ª e 5ª feiras
PORTAL E QUADRO DE AVISOS
Envie para comunicacao@sindmusi.org.br seu realese com até cinco linhas,
uma foto para postar em nosso site, agenda de shows ou anúncio.
INTERNET*
Disponibilizamos dois computadores com internet em banda larga, para
uso exclusivo dos associados.

Consulta simples, por ordem de chegada
Clínico Geral - Dr. Carlos Augusto
2ª feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h
4ª feira, das 9h às 12h
5ª feira, das 14h30 às 16h30
Cardiologia - Drª. Mara
3ª feira, das 15h às 17h
6ª feira, das 13h às 16h
Odontologia - Dr. Jorge Bitar
De 2ª a 5ª feiras, das 13h às 16h
*Serviços extensivos aos dependentes

Contribuição Sindical 2016

Anuidade Social 2016

R$ 146,00

R$ 102,00

ESPORTE E LAZER
TRANSPACIFIC VIAGENS E
TURISMO
Descontos de 2% em passagens aéreas nacionais ou internacionais e de
5% em pacotes e em hospedagens no Brasil
e no exterior.
Av. Rio Branco, 185, sala 1203, Centro
(21) 2220-6550 | transpacific.com.br

Associação cristã de moços
do rj - unidade lapa
Desconto de 20% e isenção da
taxa de inscrição para os associados e funcionários (esposa e filhos de 6
a 15 anos) em atividades físicas para todas
as idades.
(21) 2509-5727 | acmrj@acmrj.com.br

SATISFACTION DISCOS
Raridades musicais. Associado tem desconto de 10%
na compra de qualquer produto e pode vender seus CDs em consignação.
Rua Buenos Aires, 95/sala 214 – Centro
(21) 2521-2893 | satisfactiondiscos.com.br

SERVIÇOS
ALUGUEL DE CARROS
Descontos especiais em aluguéis de carros para associados. Para ter acesso ao desconto, o associado deve retirar
comprovante na sede do SindMusi. Telefone
para contato: 3231-9850.
www.unidas.com.br
VILA MUSICAL
10% de desconto nos ensaios.
Grajáu: (21) 2238-4467 | 3172-5199
contato@vilamusical.com.br
(21) 2234-0366
maracana@vilamusical.com.br
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ESPAÇO PARA AULAS E
ENSAIOS
Salas disponíveis para realização de aulas e ensaios
de segunda a sexta-feira das 10h às 18h.
Sócios: R$ 8 por hora. Não sócios: R$
20 por hora. Rua do Teatro, 7, Largo São
Francisco, Centro.
Agendamento: (21) 3231-9850
stúdio mercury são joão de meriti
20% de desconto nos ensaios e gravação.
Telefone e whatsapp:
98339-4462 - Israel

DUNAS FILMES
Descontos de até 20% em
registros audiovisuais de
shows, workshops, palestras, eventos, produção de
vídeo demo etc.
(21) 3025-2090 | 97102-6904 | 97102-6904
98786-8080 | 98786-8080
stúdio fórum botafogo
20% de desconto nos ensaios. Rua Professor Alfredo Gomes, 33, Botafogo.
contato@estudioforum.com.br
2246-6200 | 3251-7252

ensino
INTENSIVO DE MÚSICA
Desconto de 80% nas mensalidades para os sócios e de 50%
nas mensalidades para dependentes
dos sócios. Rua Pedro I, 4 sala 205, Praça Tiradentes.Convênio com a Faculdade de Música do CBM-CEU - Conservatório Brasileiro de Música - desconto de
60% nas mensalidades.
Maiores informações:
www.intensivodemusica.com.br
secretaria@intensivodemusica.com.br
(21) 98819-5957 | 2221-5313 | 98884-5313

Talentos do Futuro - Capacitação Artística,
Teatro, Música, Artes Plásticas e Dança. Rua
General Roca, 362, Tijuca. (21) 2568-5451.
tocandoemvoce@gmail.com

INSTITUTO TOCANDO EM VOCÊ
Gratuito para dependentes de
associados com renda mensal
até dois salários. Projeto Social
Tempo de Infância - Oficina Coral Projeto

JARDIM ESCOLA TEMPO DE INFÂNCIA
Isenção de taxa de matrícula e desconto
de 20% na mensalidade.
(21) 2284-0085
tocandoemvoce@gmail.com

IATEC – INSTITUTO DE ARTES E
TÉCNICAS EM COMUNICAÇÃO
Descontos de 15% em cursos profissionalizantes e programas de treinamento em
áudio, vídeo, iluminação, música eletrônica, produção de evento e elaboração de
projetos. Rua Pedro I, 4, sala 202, Praça
Tiradentes, Centro.
(21) 2493-9628 | 2486-0629
iatec.com.br

IBEC - Instituto Brasileiro
de Educação Superior
Continuada
Descontos especiais para associados –
10% durante um ano. Rua Cesar Lemos,
22/3º piso – Vilar dos Teles, São João de
Meriti. (21) 3757-9906.
www.ibec-rio.com.br

previdência complementar

SKILL IDIOMAS
Desconto
de
30%
nas
unidades: Vila da Penha, Taquara,
Tijuca, Madureira, Vista Alegre, Fonseca,
Cordovil, Duque de Caxias, São João,
Padre Miguel, São Gonçalo, Icarai, Niteroi
Centro, Nova Iguaçu (Centro e Posse) e
Belford Roxo.

assinatura

CULTURAPREV
Profissionais da cultura têm um plano de previdência complementar exclusivo, com custos
reduzidos. Administradora: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros.
0800 025 35 45
petros.com.br

BACKSTAGE
Descontos de 10 a 20% nos produtos da Editora H. Sheldon: livros sobre áudio e música
e revista Backstage, especializada em áudio,
música e iluminação.
produtos@backstage.com.br
backstage.com.br | editorahsheldon.com.br

saúde
UNIMED-RIO
Ampla rede credenciada e carência reduzida. Administradora: Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
(21) 3223-9055 | unimed.com.br
CLÍNICA CORPILUX
Desconto de 30% em tratamentos dermatofuncionais e holísticos e de 15%
em tratamentos de fisioterapia geral. Fisioterapia dermatofuncional em estética facial,
corporal, capilar, drenagem linfática, traumatologia e ortopedia, preventiva, sequelas
de queimaduras, psoríase, pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, reparadoras e
ortopédicas, cromoterapia clínica. Rua Dias
da Cruz, 414, sala 103, Méier (21) 3437-8334
| 9629-1389
atendimento@corpilux.com.br
Twitter: @corpilux | Facebook: Corpilux

CLÍNICA IBEAS
Desconto de 30% em
tratamentos diversos: acupuntura, eletroacupuntura, acupuntura a laser, fisioterapia – correção postural, respiratória,
musculoarticular (ortopédica, neurológica, reumática) –, RPG funcional, shiatsu
maca ou cadeira, auriculoterapia, drenagem linfática, stiper, bandagem funcional (kinesio), 30% de desconto. Desconto
de 50% em consulta exame/tratamento
com acupuntura Ryodoraku. Rua Dona
Maria, 100, Vila Isabel.
(21) 2572-2210 | 2572-2215
ibeasposgraduaçao.com
ÓTICA HIPER VISÃO
Desconto de 20% à vista e de 12% no crediário em até seis vezes sem juros. Matriz:
Rua Voluntários da Pátria, 45, loja B, Botafogo (21) 2527-2720, 2286-6052 Filial: Rua

Farani, 3, loja A, Botafogo.
(21) 2554-5077
PSICÓLOGA - DRª Eliane Miranda
Desconto de 30% em atendimento de adolescentes e adultos. Rua Barão de São
Francisco, 373, sala 303, Vila Isabel.
(21) 3683-2917, 9299-2534
dentista - Drª Eliane TasSis
Descontos de 20% a 35% em serviços de
prevenção/reeducação e conscientização
em saúde bucal, clareamento, estética,
dentística, prótese, ortodontia, endodontia,
cirurgia e implantodontia. Consulta inicial
para avaliação clínica e realização de pedidos de exames complementares com
desconto de 60%. Rua Miguel Lemos, 41,
sala 1003, Copacabana (próximo ao metrô
Cantagalo).
(21) 3813-4094
www.sindmusi.org.br
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Financiamento
coletivo Idealize seu projeto e faça acontecer

Passados quase seis anos desde a
sua chegada ao país, o crowdfunding - ou
financiamento coletivo - é cada vez mais
popular na área cultural, principalmente
entre músicos, promotores de eventos e
cineastas. Especificamente no cenário
musical, onde um dos grandes obstáculos é a captação de recursos, seja para
gravação de CDs e DVDs seja para produção de shows, entre outros projetos
musicais, o financiamento coletivo tem
sido a saída para músicos novos e consagrados viabilizarem seus projetos.
Do boom de lançamentos de sites
de financiamento coletivo, quando a modalidade se tornou novidade por estas
bandas, permanecem em atividade menos da metade, por volta de trinta. Não
que o crowdfunding não tenha crescido,
ao contrário: as plataformas em atividade, hoje mais maduras, contabilizam
um número cada vez maior de usuários
e projetos. Segundo estimativas dos
gestores das principais plataformas, o
crowdfunding tem potencial para movimentar perto de US$ 100 bilhões em
2025, em todo o mundo, com o Brasil
respondendo por uma fatia significativa,
em torno dos 10%.
O fato é que essa forma de captar
recursos é, hoje, uma realidade e uma
opção à indústria fonográfica, que muitas
vezes decide se um determinado artista
vai fazer sucesso ou não. Não é à toa que
projetos na área musical representam a
grande maioria dos investimentos realizados nas plataformas de financiamento
coletivo. Claro que isso não significa que
as gravadoras vão acabar, mas não há
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dúvida de que terão que se adaptar a um
outro perfil industrial, principalmente no
que se refere à fatia do bolo que abriga
os independentes.
Um dos integrantes dessa legião, o
prestigiado músico, compositor e arranjador Felipe Radicetti, acaba de lançar
o CD “América”, numa bem-sucedida
campanha de financiamento coletivo
na plataforma Benfeitoria, que está no
mercado há quatro anos. Para ele, o crowdfunding é uma excelente saída para
quem busca realizar projetos e esbarra
na questão financeira. “Acho uma excelente alternativa à falta de dinheiro,
principalmente no campo da cultura,
pois a captação de recursos é bastante
complexa. Depender de patrocinadores
e editais de financiamento é muito incerto e, além disso, não há espaço para todo
mundo”, analisa.
A campanha tinha como meta atingir R$ 16 mil para financiar exclusivamente a prensagem do CD e o show de
lançamento, o que foi conseguido em
dois meses de trabalho. “Bem, em primeiro lugar eu escolhi essa plataforma
porque era a mais adequada ao tamanho
do meu projeto. Procurei financiar o que
eu não pude conseguir com amigos, no
caso, a prensagem e a divulgação do CD.
Outras etapas, como músicos e estúdio,
pude realizar através de um mutirão
com amigos. Mas isso não quer dizer
menos trabalho. Você, como idealizador,
além do desenvolvimento do projeto, é
responsável por montar os materiais da
campanha, divulgação, produção e entrega das recompensas, atender e atualizar colaboradores”, salienta.
Outro músico que obteve sucesso
em uma campanha de financiamento
coletivo foi o saxofonista Michel Nirenberg, no lançamento de seu álbum de
estreia “Retrato”. ”A campanha foi feita na plataforma Sibite, hoje, Banque.
Nossa meta era de R$ 15 mil, com prazo
de dois meses. Houve um engajamento
muito forte por parte de toda a equipe,
com uma divulgação intensa nas redes
sociais, além de email, e fechamos a
meta, que cobriu parte dos gastos com a
gravação”, assinala.
Basicamente, o crowdfunding fun-

ciona da seguinte forma: um idealizador coloca seu projeto em um site de
financiamento coletivo, estipula quanto
dinheiro precisará para torná-lo realidade e o prazo da campanha, que não
poderá ser alterado. Ele então oferece
recompensas diferentes por faixa de
valor aplicado por apoiadores. Existem
duas formas de arrecadação: flexível ou
tudo ou nada, como no caso de Felipe.
Sendo tudo ou nada e a meta não sendo
atingida dentro do prazo estipulado pelo
idealizador, os investidores recebem de
volta seu dinheiro. No caso das campanhas flexíveis, o criador fica com o valor
que conseguir arrecadar até um determinado prazo final.
Uma vez finalizado o projeto, começa todo o trabalho com as recompensas,
que não pode ser relegado a um segundo plano. A recompensa é a contrapartida oferecida a quem apoiou o projeto.
Complicações nessa fase, como não
cumprimento do prometido aos apoiadores durante a campanha, faz com que
as pessoas que participaram do projeto
se sintam frustradas ou enganadas, atribuindo descrédito ao idealizador, o que
inviabiliza futuras campanhas.

ALGUMAS DICAS
Apresente
seu projeto de
forma objetiva
e clara.
Faça um
mapeamento da
sua rede (amigos
pessoais e mídias
sociais) e veja se
ela atinge pelo
menos 40% da
sua meta.

Coloque no
orçamento
todo o seu
gasto (projeto,
recompensas,
divulgação).

Pesquise projetos
semelhantes
e que tipo de
recompensas
eles ofereceram.

Esteja inteiramente
engajado ao projeto,
respondendo
comentários e dando
retorno aos apoiadores.

Edson
Jr.
Ludmila
Maia

Aconteceu

DIREITO do músico

há 109 anos
Há 109 anos, mais precisamente em 05 de janeiro de 1907,
o presidente Affonso Pena assinou o decreto 1.637, que “criava”
os sindicatos profissionais e as
sociedades cooperativas. A lei
dizia que os sindicatos poderiam
se constituir livremente, sem
autorização do governo, para o
estudo, a defesa e o desenvolvimento dos interesses profissionais de seus membros.
A partir desse aval concedido a todas as categorias profissionais, inclusive as liberais,
foi criado o Centro Musical do
Rio de Janeiro, em 04 de maio
de 1907, tendo como fundador e
primeiro presidente o compositor e maestro Francisco Braga,
autor do nosso Hino à Bandeira.
Desde 1932, com o reconhecimento do músico como profissional liberal, passando pela
conquista da Carta Sindical em
1941, chegamos à regulamentação da profissão de músico com
a Lei 3857, de 22 de dezembro de
1960, assinada pelo presidente
Juscelino Kubitscheck.

Maestro Francisco Braga, fundador
e primeiro presidente.
Autor do Hino à Bandeira

SAIBA MAIS
Essa e outras histórias sobre
a classe musical no Rio, em
busca de seu processo de
profissionalização, estão
disponíveis em “Nossa História”
no site: www.sindmusi.org.br

advogado da área
Cível do SindMusi

contribuições
sindicais

doe quais
mercado
dediferenças
trabalho
Saiba o Além
que são
as suas
Nossa abordagem de hoje é um
tema polêmico que assusta todo trabalhador associado ao seu sindicato
de classe e que sempre se pergunta:
se eu já sou associado e paguei minha anuidade ao sindicato, por que
tenho que pagar o tal imposto sindical? Basicamente, são duas as contribuições mais populares em nosso
sistema sindical, descritas na CLT.
Vamos a elas!
A primeira é a Contribuição Sindical ou Imposto Sindical, mais popular de todas, também conhecida
como Contribuição Compulsória, e
que está prevista nos artigos 578 e
seguintes da CLT. Para os empregados, corresponde a um dia de salário
por ano, que deve ser descontado pelos empregadores no mês de março
e recolhido aos cofres dos sindicatos
no mês de abril.
O destino dessa contribuição é
estabelecido no artigo 589 da CLT da
seguinte forma: 60% do valor arrecadado é absorvido pelo sindicato; 15%
vai para a federação; 5%, para a confederação; e 20% é remetido à “conta
especial emprego e salário”, administrada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego. Nos casos de ausência
de federação e confederação, as respectivas quantias são repassadas à
conta especial.
Os autônomos e profissionais
liberais, categorias em que se
enquadram os músicos, têm sua
contribuição sindical compulsória determinada nos artigos 583
e 584 da CLT, com prazo de recolhimento estabelecido até o último
dia útil de fevereiro. No entanto, o
SindMusi estende esse prazo até
o dia 30 de abril, buscando contribuir para o equilíbrio das contas do
músico, por entender que o início
do ano traz pesados encargos eco-

nômicos, como IPTU, IPVA, OMB,
matrícula e material escolar, entre
outros.
Deve-se destacar que, como
não há salário fixo para esses profissionais, o valor de tal tributo é decidido em assembleia, pela própria
categoria profissional.
Há, em segundo lugar, a contribuição associativa, que é paga pelo
associado, de forma livre e voluntária, sem qualquer influência legal ou
judicial. É a contribuição dos sócios,
aprovada por eles próprios em assembleia e prevista no estatuto do
SindMusi, com valor destinado somente ao sindicato.
Esse tipo de contribuição pode
ser recolhido através de autorização
de desconto remetida à empregadora, nos casos dos músicos com carteira assinada, ou pago diretamente
no sindicato, para aqueles que trabalham por conta própria. Por se tratar
de recolhimento independente e autônomo, em geral reflete o trabalho
e a imagem da instituição através
da quantidade de associados contribuintes.
É essa contribuição que se reverte em seminários anuais com temas e pesquisas voltados para a saúde do músico, oficinas e workshops
de qualificação profissional, auxílio
funeral e apoio a projetos de associados. Também é graças a ela que o
SindMusi pode prestar, por exemplo,
assistência jurídica ao associado, que
conta não só com gratuidade na justiça do trabalho, mas também na área
cível, em qualquer processo, seja divórcio, inventário, ações de responsabilidade civil e na área de direito do
consumidor.
Então, quer saber mais sobre o
seu sindicato? Participe. Você faz a
diferença!

www.sindmusi.org.br
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Mobilização da
Anipp garante o
CulturaPrev
Os associados do SindMusi que aderiram ao
CulturaPrev - Plano de Previdência Complementar,
desenvolvido para os trabalhadores da cultura, podem ficar tranquilos. Graças à mobilização articulada
pela Anipp - Associação Nacional dos Instituidores de
Planos de Previdência, o CulturaPrev continua sob a
administração da Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social, sem o risco de ser excluído da carteira da entidade.
Em carta enviada ao SindMusi, endereçada à
vice-presidente Déborah Cheyne, no dia 18 de fevereiro, a Petros comunicou o envio do ofício nº 042/CGTR/
DITEC/PREVIC, de 8 de janeiro de 2016, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, que confirmou o recebimento do Encaminhamento Padrão nº 5/2016, de 5 de janeiro de 2016, no qual
a Petros solicita o cancelamento do requerimento de
retirada dos instituidores do Plano CulturaPrev.
Com isso, destaca a Petros, o plano continua
funcionando normalmente e qualquer decisão sobre
o assunto será oportunamente informada aos instituidores, entre eles o SindMusi.
A Petros ressalta, ainda, no documento, que o
cancelamento do processo de retirada já foi comunicado aos participantes do plano em 15 de fevereiro.
A reunião que selou a permanência do CulturaPrev, pondo fim ao clima de apreensão entre os participantes do plano, foi realizada no dia 25 de janeiro,
na sede da Petros, que tem agora, na sua presidência,
Henrique Junger. Déborah Cheyne, que também é integrante da diretoria da Anipp, destacou a coesão da
entidade na luta para reverter o quadro com relação
ao CulturaPrev.
“Trata-se de uma grande vitória. A Anipp soube se organizar e trabalhar de forma unitária, coesa.
Graças a essa mobilização, a pressão exercida por todos que compõem a entidade surtiu efeito e conseguimos reverter o quadro, que apontava para a exclusão
do CulturaPrev da Petros. Uma injustiça e um prejuízo
incalculável para aqueles que aderiram ao plano. Foi
uma vitória da mobilização na luta pelos nossos direitos”, finalizou Déborah.
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Instrumentos
musicais em aviões:
regulamentação, já!
Após muita luta, negociação e um abaixo assinado com
milhares de assinaturas, a Federação Internacional de Música
(FIM) conseguiu, no Parlamento Europeu, a aprovação para que
os músicos possam embarcar em aviões com os seus instrumentos, desde que observem alguns limites.
Há dois anos, em 5 de fevereiro de 2014, o Parlamento
Europeu aprovou o texto revisado do regulamento comunitário
2027/97 que versa sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas no que diz respeito ao transporte de passageiros e
respectiva bagagem. Aprovado com maioria esmagadora de 580
votos a favor, em oposição a 41 contrários e 48 abstenções, o
regulamento inclui disposições destinadas a facilitar o transporte de instrumentos musicais a bordo dos aviões, como bagagem de mão.
Uma grande vitória para músicos de todo o mundo, inclusive brasileiros, que usam as companhias aéreas europeias a
trabalho. Não só por isso, mas também por possibilitar que as
empresas brasileiras sigam o exemplo e passem a prestar o
mesmo serviço que as europeias.
Essa conquista, entretanto, está ameaçada, caso a sua regulamentação não seja coerente. Para que um texto vire lei, na
União Europeia, é necessário que ele seja adotado nos mesmos
termos pelo Conselho Europeu e também pelo Parlamento Europeu. Infelizmente, a atenção limitada que o Conselho Europeu deu a este assunto, até agora, só resultou na proposta de
retirar o artigo “6e”, que é precisamente a seção que reconhece
o direito dos músicos de serem tratados decentemente pelas
companhias aéreas.
O raciocínio do Conselho é que “deve ser responsabilidade
de cada transportadora aérea estabelecer sua própria política
sobre o assunto”. O problema é que as companhias aéreas operam políticas muito diferentes e, geralmente, pouco favoráveis
aos músicos.
Em 6 de março de 2015, as novas normas administrativas
para instrumentos musicais entraram em vigor nos EUA, conforme exigido pela “Modernização e Lei de Reforma da FAA de
2012”. Tais regras estabelecem um quadro justo, seguindo as
mesmas linhas do artigo “6e” que o Europeu Conselho quer excluir.
Em face dessa ameaça, uma segunda campanha está em
andamento, convocando a comunidade global de música para
uma enorme mobilização, com uma carta ao Conselho da União
Europeia e um novo abaixo assinado.
Veja a íntegra da carta e o link para o abaixo assinado
em
http://www.sindmusi.org.br/site/textoDetalhe.
asp?iidTexto=2611

Aumenta o som
que isso aqui é

As Mulheres na
Música do Rock
Metal foi o tema
do 7o seminário
promovido pelo
SindMusi

rock ‘n roll

O SindMusi realizou mais uma edição, a sétima, do seminário “A Mulher
na Música”, com o tema “Mulheres na
Música do Rock Metal”. O evento contou com a participação da fonoaudióloga clínica Karina Aki Otubo; da doutora
em Antropologia e Sociologia e pesquisadora Abda Medeiros; da sonoplasta,
musicista e percussionista Gheise Vasconcelos; e da jornalista e musicóloga
Cláudia Azevedo.
O seminário foi aberto pela vice-presidente do SindMusi, Déborah
Cheyne, que em seu discurso reafirmou
o compromisso do sindicato com a valorização do papel da mulher nas mais
diversas atividades da nossa sociedade,
em especial a cultura, e a preocupação
da entidade com a questão da saúde do
profissional da música. “O músico precisa estar atento às condições de trabalho, que, em última instância, acabam
por interferir na sua saúde. No caso de
precisar de um médico, é necessário
que seja um que conheça nossas especificidades”, frisou.

Um exemplo disso é o trabalho da
fonoaudióloga clínica Karina Aki Otubo,
pós-graduada em Audiologia Clínica e
Ocupacional, que abordou no evento a
importância da prevenção na perda da
audição do músico durante a carreira.
Para Karina, “os músicos acabam não
se preocupando, não se atentam a essa
questão porque a perda auditiva é silenciosa. Então, se a pessoa está exposta a
um volume muito intenso, e o rock é um
dos gêneros musicais de maior pressão
sonora, a perda auditiva é inevitável,
caso não seja feito um trabalho preventivo. Nesse sentido, temos o projeto “Eu
amo minha audição”, que tem na informação a sua matéria-prima”, afirmou.
A doutora em Antropologia e Sociologia e pesquisadora Abda Medeiros trouxe para sua apresentação uma
visão antropológica do rock metal, baseada em pesquisa comparativa entre
Fortaleza e Rio de Janeiro. “O que se
nota” – diz Abda – “é que independentemente das especificidades culturais de
cada região, a presença das mulheres

nesse gênero musical predominantemente masculino tem crescido”.
Para a jornalista e musicóloga Cláudia Azevedo, a predominância
masculina no rock metal tem a ver
com o tipo de som, que é muito ligado à
agressividade, e com a associação que
se faz desse gênero musical com o ideal
masculino. “É uma questão muito mais
ampla, mas que aparece de forma aguda pelo tipo de som, e que se associa
ao masculino pela intensidade, pela potência etc. É uma coisa cultural. Assim,
a mulher tem que ser extremamente
competente para ser levada a sério”,
salientou.
A sonoplasta, musicista e percussionista Gheise Vasconcelos ilustra
isso. Integrante da banda “Gangrena
Gasosa”, ela diz que não é fácil para a
mulher se impor no rock metal. “Muitas vezes tenho que encarar o desrespeito e o machismo. A mulher precisa
a toda hora estar provando seu talento.
Mas, devagarinho temos avançado”,
concluiu.

www.sindmusi.org.br
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América

Obra dedicada
ao
jornalista
e
escritor
Eduardo Galeano (19402 0 1 5 ) ,
“A m é r i c a ”
é o 13º CD autoral de
Felipe Radicetti. Com quatorze
canções, o CD é uma declaração
de amor à terra e aos laços que
unem os povos da América Latina. Letras e músicas evocam
questões sociais comuns aos
povos do continente: o processo
civilizatório sofrido pela colonização, a fome e a permanente luta
por libertação; o trabalho do homem e sua alienação; o trabalho
infantil; e a crescente tensão em
que vivem as comunidades indígenas. Felipe traz parcerias com
os poetas Sergio Ricardo, Marcelo Biar, Luhli, Felipe Cerquize,
Socorro Lira e Etel Frota.
O CD conta ainda com a participação especial de grandes
artistas, como Marianna Leporace, Adriana Ríos, Dhenni Santos,
Luana Flores e Mari Blue (canto), além de João Cantiber (violões, percussão), Itamar Assieri
(acordeão), Daniel Drummond
(guitarra) e Guilherme Hermolin
(flautas).

Retrato

Em
seu
excelente álbum de estreia, Retrato,
o saxofonista e
compositor Michel Nirenberg
voa alto, estabelecendo pontes entre a música
clássica, o samba e o choro, com
os quais ele cresceu tocando no
Brasil, e o jazz americano, que
explorou mais profundamente
quando aluno de mestrado nos
Estados Unidos.
Michel apresenta no CD os virtuosos músicos Leonardo Lucini,
no baixo, e seus irmãos Alejandro
Lucini, na bateria e percussão, e
Bruno Lucini, na percussão, além
do grande violonista Rogério Souza. Completam o dream team de
reputação internacional o talentoso pianista americano Alex Brown e o violonista argentino Dani
Cortaza.
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Notas Musicais
Tabela de cachês,
anuidade e contribuição sindical

Conforme editais de convocação publicados no site do SindMusi e enviados,
via newsletter, aos seus associados, o sindicato realizou assembleia para reajuste
de valores da tabela de cachês mínimos (ver página 2) para trabalhos eventuais e
atualização da anuidade e contribuição sindical/exercício 2016. O índice aplicado
para correção foi de 10,67% pelo IPCA - Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. Com relação à anuidade e contribuição sindical, é importante frisar
que o associado que saldar seu débito até o dia 20 de abril será beneficiado com
um desconto significativo. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cheque ou
através de cartões de crédito e débito.

Carolina Valverde

SAÚDE
fisioterapeuta especializada
em saúde do músico

Sintoma e solução
A possível lesão de um músico que chega ao meu consultório é apenas parte do problema, assim como o tratamento é só parte da solução. Sim, muitas vezes o sintoma
se torna enorme, e quem sofre com ele imagina, ou mesmo
diz ter certeza, que a sua lesão não só existe como também
é proporcional ao que sente. Ou seja, uma dor enorme significa um problema ou uma lesão enorme. Certo? Não, nem
sempre.
Mas, e os exames? O que aparece em uma radiografia ou
ressonância magnética é sempre a explicação da dor? Não,
nem sempre! Há pessoas com resultados ruins nos exames e
sem sintomas. Assim como há o contrário! E o sintoma nem
sempre tem sua origem no tecido corporal, mas sim no uso
que se faz do corpo durante a performance musical e as atividades da vida diária ou na qualidade, peso e posição de um
instrumento ou equipamento que o paciente utiliza. Mas vamos destrinchar um pouco essa conversa.
A percepção da dor está relacionada não só à lesão - e
às vezes nem à lesão, mas também à forma que o cérebro
percebe essa ameaça. Por exemplo: dois guitarristas com
um problema idêntico no punho direito podem ter sensações
completamente diferentes. O primeiro é sedentário, vive estressado, não dorme direito, tem péssimos hábitos alimentares; o outro faz atividade física regular e se cuida. Resultado: a sensação do músico número um vai ser de mais dor,
o sintoma vai ser mais óbvio, claro! Claro? Hum... Não, nem
sempre. E se o músico número dois, apesar de tudo, for uma
pessoa com tendências depressivas, com ganhos secundários por causa das dores? Pois é... Então, a sensação de dor
depende de muitas instâncias! Às vezes não é o corpo que
está doendo, é você! Entende?
Então, músico, quando começar a sentir dor, fadiga, dormência, formigamento, não entre em pânico! Observe alguns
destes itens que vou listar e, se a dor persistir, procure um
profissional apto a ajudá-lo! Saia daquela crença de que doer
é normal ou de que a dor sempre passa sozinha!

Observe:
• onde dói exatamente?
• dói quando você faz o quê?
• quando começou a doer?
• quando você faz o que melhora ou piora?
• dói parado ou só em movimento?
• é só dor ou tem formigamento ou
dormência?
• como está seu posto de trabalho? Como
está a qualidade do seu instrumento?
Cantor, está cuidando bem do seu
corpo?
• tem dormido bem ultimamente?
• como anda a sua alimentação?
• tem feito atividade física regular e bem
orientada?
• como está seu mundo psíquico?
• quando você fica mais tranquilo, a dor
melhora ou não faz diferença?
Essas são algumas das várias perguntas que
devemos nos fazer quando um sintoma aparece.
O problema é que, na maioria das vezes, não damos atenção ou tomamos logo um remédio para
ficar livre dele, sem conhecer como se manifesta
realmente ou observar o que ele está nos sinalizando. Se há dor é porque algo não está bom! Mas,
não busque dores. Não fique se cutucando! Não
fique apertando pontos no corpo onde sabe que
vai achar dor!
Essa frase é antiga e séria: “Conhece-te a ti
mesmo”!
Até a próxima!
www.sindmusi.org.br
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