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Edição Nº 43

Comissão Especial da Câmara dos
Deputados aprova PEC da Música
Proposta estabelece imunidade tributária para a produção fonográfica
Foi aprovada no dia 5 de agosto, pelos deputados em Comissão Especial,
a Proposta de Emenda à Constituição
nº 98/2007, conhecida como PEC da
Música, que visa combater a pirataria
de CDs e DVDs. A Proposta ainda tem
que passar pelos Plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado Fede-

ral para votação em dois turnos nas
duas Casas Legislativas. Caso passe
a vigorar, o preço dos CDs e DVDs
pode sofrer uma redução de até 35%.
Vários artistas estiveram presentes em
Brasília para acompanhar a votação.
Entre eles, Sérgio Reis, Jorge Vercillo,
Ivo Meirelles, a dupla sertaneja Gian

e Giovani e um integrante da
banda de rock NX Zero. Ivete
Sangalo é uma das principais
defensoras da PEC e disse que
vai mobilizar artistas para a
votação no plenário da Câmara.
Página 9

Setor cultural se organiza para
reivindicar legislação mais justa
O movimento conhecido como ReCultura reuniu no dia 28 de agosto,
no Palácio Capanema, trabalhadores
da música, teatro, cinema e circo, para
discutir estratégias que reformulem o
setor cultural brasileiro. O grupo se
organizou depois das denúncias do esquema das “notas de favor”, denunciadas amplamente pela mídia, no início
de agosto. O objetivo da iniciativa é
reformar os setores fiscal, legislativo
e tributário da cultura. Estiveram presentes no encontro o rapper MV Bill,
a cantora Sandra de Sá, a secretária de
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
Adriana Rattes, a secretária de Cultura
do Município do Rio, Jandira Feghali,
o presidente da Funarte, Sergio Mamberti e o presidente da Associação dos
Produtores Teatrais do Rio de Janeiro,
Eduardo Barata. Página 4

Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

Música
ecologicamente
correta

O músico Ciro Kastrup ensina as crianças de Cabo
Verde, na África, como produzirem sons com
objetos do dia-a-dia.

Um grupo composto por músicos se
uniu para formar o Ciclo Natural, uma
iniciativa de caráter educativo que
constrói instrumentos feitos com material reaproveitado. Descubra como o
projeto, que estimula a sensibilidade
artística e a consciência ambiental,
produz som com chinelos, latas e canos. Página 4

Subprefeitura pretende cadastrar e
formar bandas com os músicos de rua.
Página 6
Confira os eventos e concursos que
acontecem na área musical.
Página 9

O presidente da Funarte, Sergio Mamberti, a cantora Sandra de Sá, e o rapper MV Bill na reunião
do Palácio Capanema. O grupo luta agora para criação da Frente Parlamentar ReCultura.

Parceiros
Institucionais

Itamar Assiere conta uma história
pouco conhecida sobre o mestre
Sivuca na coluna Bastidores. Página 8
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Palavra da Presidente
Déborah Cheyne

Música e numerologia
Há quem acredite e quem não
acredite em esoterismo. Mas as
previsões gerais deste ano feitas
pela numerologia parecem ter acertado em cheio. Segundo a crença,
cada número tem um significado,
devendo-se somar os numerais
para obter um diagnóstico. Desde
1º de janeiro, vivemos todos na vibração universal do número 2 (resultado da soma de 2009, ou seja,
2+0+0+9=11 e 1+1=2). Esse algarismo propicia a união de forças
nos momentos decisivos. Arranjos,
conversações e parcerias também
são favorecidas.
Isso é exatamente o que tem ocorrido no cenário musical e cultural
brasileiro. Está sendo um ano de
mudanças e discussões, que trazem
à tona a importância da economia
da cultura, responsável por 4% do
PIB no Brasil, segundo o MinC. A
discussão em torno da Lei do Músico é um exemplo dessa efervescência de idéias. No Legislativo, entre muitos projetos de lei sobre o
tema, destaca-se o PL1366/07, que
pretende revogar toda a lei sobre o
músico, transferindo para a CLT os
artigos que regulamentam o exercício da profissão. Já no Judiciário,
tramita uma ação que visa retirar
22 artigos da Lei do Músico. Esta
ação prevê nada menos do que a
adequação da nossa lei à Constituição de 1988. Outros exemplos são
os projetos que falam sobre a regulamentação do couvert artístico e a
polêmica construção da Cidade da

Música.
O Sindicato dos Músicos do Rio de
Janeiro está sendo instigado, cutucado, convidado, e também “se convidando” a participar de debates que
visem dar um novo fôlego ao setor
cultural. Um dos grandes movimentos nesse sentido é o Re-Cultura. A
iniciativa discute estratégias para viabilizar as reformas fiscal, legislativa e
tributária no setor, e começou depois
do escândalo das “notas de favor”,
denunciadas pelo jornal O Globo. A
intenção do Re-Cultura, e também do
SindMusi, é reposicionar a área cultural, de acordo com a importância
que o setor merece.
Aproveitamos também a onda de renovações e reformulamos o nosso jornal.
O Jornal Musical agora tem novos espaços, onde o leitor vai poder interarse sobre as propostas que tramitam no
Legislativo, dos eventos e concursos
do setor, e se deliciar com as histórias
de bastidores narradas pelo músico e
diretor do SindMusi, Itamar Assiere.
O layout do site do sindicato também
foi modificado para facilitar o acesso
do internauta, que também pode ser
um seguidor nosso no twitter e acompanhar os projetos e discussões
polêmicas no blog do SindMusi.

Diretoria Informa
Em oito meses de gestão, O SindMusi fechou novas parcerias para beneficiar o sindicalizado. A diretoria do Sindicato, além de ter mantido os
serviços básicos como o convênio com a CulturaPrev, está negociando novos serviços e descontos para os associados e seus familiares. Confira os
novos benefícios do SindMusi:
Cursos e Workshops Gratuitos – O Instituto em Artes e Técnicas de
Comunicação, IATEC, oferece aos sindicalizados desconto de 15% em
qualquer curso ou workshop nas unidades do IATEC da Barra da Tijuca e
do Centro. Mas os cursos realizados na sede do SindMusi, na Cinelândia,
terão desconto de 60%. Além disso, estamos oferecendo workshops gratuitos abertos a associados e não associados. O último encontro foi sobre
“Construção de Instrumentos Alternativos”, no dia 13 de outubro. Para não
ficar de fora dos cursos e palestras gratuitas, acesse sempre o site do sindicato e fique por dentro da agenda.
Casa Própria – O SindMusi oferece, em parceria com o Unibanco e a
Rodobens Negócios Imobiliários, oferece o PLANO ÚNICO - um financiamento fácil que possibilita ao associado a compra da casa própria. Esta
carta de crédito permite que imóveis a partir de R$40 mil sejam adquiridos
sem comprovação de renda, sem burocracia e sem intermediários. O Associado SindMusi ainda pode usar o FGTS e pagar em planos de 100 ou
125 meses.
Criação e Manutenção de Sites e Lojas Virtuais– Os associados do SindMusi ganham descontos especiais na criação e manutenção de sites. A nossa parceira, MV Marketing, possibilita um pagamento facilitado para você.
Crie ou melhore o seu site pessoal com a MV Marketing e ganhe 1 mês de
hospedagem Grátis. www.mvmarketing.com.br/sindmusi.
Mais informações: www.sindmusi.org.br

Déborah Cheyne, presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro.
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Entrevista

Com Ferdinando Giaquinto
Afinado com a vida
Ele já trabalhou com Antonio Carlos Jobim, Roberto Carlos, Simone, Gal
Costa, João Donato, Nana Cayme, Maria Bethânia, entre outros gigantes
da música. No auge de seus 80 anos, o afinador de instrumentos, Ferdinando Giaquinto, tem na bagagem 70 anos de experiência, além de muitas
histórias para contar. Ele começou a trabalhar com 10 anos de idade e continua sendo muito cotado pelos artistas. Em entrevista ao Jornal Musical,
Ferdinando conta um pouco sobre a profissão de afinador e dá dicas de
como conservar o instrumento por mais tempo.
Jornal Musical: Quando você começou a lidar com os instrumentos?
Ferdinando Giaquinto: Desde muito pequeno via meu pai, que era construtor de
órgãos, trabalhando. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele quase não saía
de casa, com medo de retaliações. Tive o privilégio de observá-lo intensamente
durante esse período. Aprender o ofício foi inevitável. Com oito anos já sabia
afinar e com 10 anos já afinava os órgãos da Igreja de São Francisco de Paula.
JM: Mas o seu pai aprovava que você seguisse a profissão?
F: Apesar de o meu pai ter me ensinado o trabalho de afinador, “por precaução”,
como ele mesmo brincava, ele não desejava que eu seguisse a carreira dele. Sorte
ele ser precavido, já que não consegui passar para a escola de química. Foi a partir
desse ponto que resolvi seguir a profissão definitivamente.
JM: Em qual momento sua carreira teve um boom?
F: Trabalhava como autônomo. Afinava para vários teatros e gravadoras. No final
de 1976, início de 77, pediram-me para afinar um cravo que o Roberto Carlos iria
usar em uma gravação de um especial de fim de ano. O som do cravo ficou uma
beleza e todos elogiaram. Nessa ocasião surgiu o convite para trabalhar como
afinador da Rede Globo. Trabalhei com eles durante 15 anos.
JM: Você teve uma convivência intensa com vários artistas. Qual a história
mais engraçada que você recorda?
F: De várias [risos]. Uma vez
o Vinícius de Morais estava
fazendo um show e, como
ele adorava mulher, de vez
em quando falava no meio
da apresentação sobre a figura feminina e a importância
dela na vida de um homem.
Um espectador perguntou ao
poeta o que ele faria com as

mulheres quando ficasse velho, lembrando que na época não existia o Viagra.
Vinícius deu uma resposta à altura: “Enquanto eu tiver língua e dedo mulher não
me mete medo”. O público riu por quase cinco minutos.
JM: O que é mais difícil na sua profissão?
F: Acredito que seja lidar com os ânimos dos artistas e produtores. Como em
toda profissão existem pessoas maravilhosas, mas pela própria condição do artista a questão do ego fica mais evidente. Consigo dar um jeito na maioria dos
problemas em um instrumento, mas melhorar o ego e a intolerância é muito mais
complicado.
JM: Qual foi o instrumento mais inusitado que você teve que afinar.
F: Essa é outra ótima história. Estava afinando na Som Livre, quando o Zé da
Flauta, que tocava na época no Quinteto Violado parou a Kombi dele e entrou
no estúdio. Ele trazia com ele um instrumento esquisito, menor do que um cello
e maior que uma viola. As cordas estavam enferrujadas e, quando Zé tocava,
batia nas cordas ao invés de fazer a arcada. O resultado era um ruído não muito
agradável. Fiquei curioso e perguntei que instrumento era aquele. Ele brincou:
É uma rabeconha - mistura de rabeca com maconha. Sugeri acordoar a “rabeconha” com cordas de cravo. Por incrível que pareça o som ficou bonito depois.
JM: Qual é a sua dica para conservar o instrumento por mais tempo?
F: O maior inimigo do instrumento é a poeira. Um grande erro é varrer a casa
em direção ao instrumento. Isso é totalmente errado. Se o instrumento está no
canto esquerdo, varra da esquerda para a direita e vice-versa. A poeira junto com
a umidade enferruja e diminui o tempo de vida útil do instrumento. Se o tempo
estiver úmido, as janelas devem permanecer fechadas porque a umidade penetra
e as notas emperram.
JM: Convivendo com tantos instrumentos e músicos você nunca quis tocar?
F: Preferi deixar isso para os profissionais. Tentei estudar piano, mas acho que
temos que tocar bem ou não tocar.
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Música Verde
Diretoria Informa

Projeto usa resíduos para fazer arte
Por Tamara Campos
Latas, garrafas, tubos de PVC, cabos de vassoura. Esses materiais nas
mãos do Ciclo Natural viram sons
melódicos e percussivos. A construção de instrumentos alternativos
começou estimulada pela curiosidade
e necessidade dos fundadores do projeto, Ciro Kastrup e Marco Arruda,
devido ao alto preço dos instrumentos musicais. Anos mais tarde, essa
prática de reaproveitamento de materiais evoluiu e se transformou no
Ciclo Natural.
Desde de 2001, o grupo realiza oficinas de construção de instrumentos
musicais, compõe trilhas sonoras e
conta histórias musicalizadas, com
os instrumentos, que, além de produzir músicas, dão um destino a
um dos grandes problemas urbanos
atuais: o lixo. Só a cidade de São

Paulo, por exemplo, produz mais de
12.000 toneladas de lixo por dia, o
suficiente para encher em uma semana um estádio com capacidade para
80.000 pessoas. Em performances
que são um misto de palestra, apresentação musical, oficina de construção de instrumentos alternativos
e estudos de textos, o grupo passa
noções de educação, sensibilidade
artística e consciência ambiental.
Entre os instrumentos mais construídos está o chinelofone, feito com canos de PVC e tocado com um chinelo.
Já o latobanjo é oriundo das latas de
biscoito e possui a sonoridade similar
ao banjo.
Por serem feitos de materiais diferentes, como ferro, madeira, vidro
ou bambu, cada instrumento tem

Oficina de construção de instrumentos em Cabo Verde, África.

um som único. Essa escolha de timbres é parte essencial no momento
da pesquisa e construção. Como são
afinados pelo diapasão, podem ser
usados em qualquer show com bandas ou até mesmo orquestras, afirma
o músico e coordenador do projeto,
Ciro Kastrup. O grupo acaba de voltar de uma viagem feita à África,
com o apoio do Ministério da Cultura. O Ciclo Natural foi selecionado
para fazer um intercâmbio cultural
em Cabo Verde durante os meses de

julho e agosto. Foram realizadas oficinas de construção de instrumentos
musicais com material reaproveitado, exposições interativas e práticas
musicais coletivas.
O projeto Cabo Verde Natural foi
uma experiência incrível. Nunca tinha sido realizada nenhuma iniciativa
parecida no país e tudo era surpresa
para a população local, que também
adota o português como língua oficial, explica Ciro.

Cultura de cara nova

Encontro reúne trabalhadores do setor para discutir reformas que desonerem a área cultural
Por Tamara Campos
Música, cinema, teatro. Mais uma
vez a cultura se organiza para
reivindicar a atenção do governo e
uma legislação mais justa. A iniciativa, batizada de “ReCultura”, visa
dar novo fôlego à área cultural, e
reuniu no dia 28 de agosto no Palácio Capanema, artistas, produtores
e trabalhadores da arte, que discutiram estratégias para viabilizar as
reformas fiscal, legislativa e tributária no setor. Entre os presentes,
destaque para a Secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
Adriana Rattes, a Secretária de Cultura do Município do Rio, Jandira
Feghali, o Presidente da Funarte,
Sergio Mamberti e o Presidente da
Associação dos Produtores Teatrais
do Rio de Janeiro, Eduardo Barata.
Também compareceram ao encontro o rapper MV Bill e a cantora e
compositora Sandra de Sá.

O Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro foi ao evento e defendeu as propostas de reformas, que estão sendo
elaboradas para serem entregues ao
presidente Lula no dia 5 de novembro,
data em que também se comemora o Dia
da Cultura no país. As instâncias estaduais e municipais já declararam apoio ao
ReCultura e prometeram apoio jurídico
e operacional para concretizar o projeto.
Todas as pessoas que atuam na área
cultural têm dificuldade em lidar com a
legislação trabalhista e fiscal. Por isso,
o debate sobre o marco regulatório é urgente. Essa discussão já é antiga, mas
agora se tornou mais madura, já que a
cultura está passando por um processo
de reconstrução de imagem perante a
sociedade. A cultura passou a ser encarada como uma área estratégica de
desenvolvimento do país, afirmou a
Secretária de Cultura do Estado do Rio

de Janeiro, Adriana Rattes. O movimento começou depois que a imprensa
e, particularmente, o rapper MV Bill escreveu um artigo no jornal O Globo, que
falava sobre os problemas do setor. Depois, foi criado um Grupo de Trabalho
(GT) Interministerial junto ao ministro
da Cultura, Juca Ferreira, para tratar da
reforma. Agora, o ReCultura tenta criar
GTs em todos os estados e municípios.
O objetivo é pressionar o governo para
que se construa um novo modelo de desenvolvimento através da arte.
A cantora Sandra de Sá falou sobre a importância da cultura para a sociedade.
- Nós vivemos durante muitos anos
sob a indústria da “anticultura”, quanto
menos cultura tiver melhor. Quando eu
falo de cultura, não me refiro só a cultura formal adquirida na escola. O problema é que se o indivíduo não for uma

pessoa educada culturalmente, em
todo sentido da palavra, ele não tem
consciência da história do país e nem
da própria história pessoal.
Já a Diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, Ivana Bentes, alertou de forma bem humorada sobre a
necessidade que o indivíduo atuante
em cultura tem de se transformar em
pessoa jurídica.
- Quem capta e gera o recurso no
âmbito cultural é a pessoa jurídica.
É o fenômeno da “cnpjotagem”, ou
você tem o CNPJ ou não existe culturalmente perante o estado, não se
tornando apto a disputar políticas
públicas, por exemplo. Por causa
desse fenômeno nasce um outro:
o “Sevirismo”, onde o brasileiro é
compelido a “se virar” para conseguir um espaço no mercado.
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Opinião

Nota fora do tom
Longe de nós querermos julgar ou engrossar o caldo da polêmica. O escândalo está aí, a fraude tornou-se pública
e a sonegação é um fato deplorável,
seja por desinformação, má fé ou por
coerção. O momento é muito propício para que os músicos se informem
melhor sobre seu trabalho dentro da
economia criativa que, como diz o
Ministro da Cultura, representa 5%
dos empregos e mais de 5% do PIB.
Nosso trabalho é exatamente esse: informar, repetir e ressaltar como nós
músicos devemos trabalhar. Esses
trancos, que mostram o Brasil sendo
passado a limpo, nos ajuda em nossa
missão.
Somos trabalhadores autônomos, devemos ser tratados como pessoa física.
Ou seja, não há nada que nos obrigue
a fornecer nota fiscal. A lei que regulamenta a profissão dos músicos

(3.857/60) e as portarias ministeriais
(3347/86 e 446/08) existem e estão
aí para dar um tratamento próprio à
nossa atividade, que possui especificidades.

como qualquer outro profissional autônomo, ao formalizar o seu trabalho,
tem que recolher INSS, cumprindo
sua obrigação com o Estado e com
seu futuro.

Diante da peculiaridade do nosso trabalho, o músico tem o dever de operar,
não com nota fiscal ou RPA e sim com
a nota contratual, que é o instrumento
de contrato de prestação de serviço
eventual, inerente à maioria predominante dos músicos. A nota nada mais
é que um contrato com informações
básicas e simples, porém formaliza o
trabalho do músico diante do Ministério do Trabalho, além de ser uma ferramenta de proteção tanto do contratante quanto do músico. Isso daria até
mais flexibilidade na negociação do
músico com seus contratantes, evitando “coação”, informalidade e malentendidos. Por outro lado, o músico,

Ou seja, desconta-se 11% (onze por
cento) sobre o valor do cachê a ser
recebido e, dependendo do valor do
cachê, o Imposto de Renda (IR). O tão
falado RPA, Recibo de Pagamento a
Autônomo, como o próprio nome diz,
é apenas um recibo e nem de longe
substitui a nota contratual, além da
obrigação do pagamento de 25% do
IR ao ser emitido. O músico, considerado sempre no “mundo da criação”
e sem os pés no chão, deve conhecer
melhor este processo para poder valer
seus direitos. O contratante não tem
direito de repassar o ônus tributário
para o músico. A alta carga tributária
do país estimula a fraude, mas não a

justifica. Todos que estão envolvidos
neste escândalo são responsáveis.
Ao Ministério Público cabe investigar
e fiscalizar, ao Ministério da Cultura
- com quem estamos em negociação
para valorizar o trabalho do músico
dentro da economia criativa - rever
seus critérios e filtros da Lei Rouanet,
às empresas contratantes procederem
como exige a lei ao contratar músicos,
eventualmente, por tempo determinado ou vinculado. E, finalmente, cabe
ao músico portar-se como trabalhador
e cidadão, que além de seus direitos
tem também obrigações a cumprir.
Déborah Cheyne, presidente do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de
Janeiro.
*artigo publicado originalmente
no jornal “O Globo”, no dia 08 de
agosto de 2009

O Músico e o Associativismo (II)
Na edição passada falávamos aqui sobre a importância do associativismo nas profissões, mais
especificamente no que é exercido aqui no SindMusi, e seus benefícios, dentre esses os convênios.
Na
nossa
carteira
de
conveniados, temos
profissionais
liberais e empresas, mas
verificamos
que o nível de
utilização da
maioria tem sido bem baixo. Talvez
pela faixa modesta dos descontos oferecidos, em média na ordem de 10%,
mas também por deficiências na nossa
divulgação em tempos passados. Um
convênio é fruto de uma negociação
onde se busca uma sinergia que possa

auferir benefícios e ganhos positivos
para as partes envolvidas. O conveniado oferece o seu produto com preço
diferenciado em troca de exposição e
promoção do mesmo pelo Sindmusi
junto aos músicos. No nosso caso,
agregar a imagem dos conveniados
a profissionais de uma manifestação
cultural tão querida, que é a música,
faz-se um diferenciador que nos coloca em posição de negociar por mais
vantagens para nossos associados no
uso desses convênios. E pretendemos
explorar isso nessas negociações.
Vamos colocar na ponta do lápis:
Contribuição sindical anual: R$89,90.

Anuidade de sócio: R$ 63,80
Ter assessoria jurídica cível, trabalhista e previdenciária, atendimento médico com Clínico Geral, Cardiologista
e atendimento Odontológico o ano
inteiro NÃO TEM PREÇO. Não tem
mesmo!
E falando nisso, um pouco mais sobre
saúde. Posicionemo-nos sobre nosso
instrumento: lá estarão nossas mãos,
postadas de acordo com a técnica, nossa concentração na postura da coluna,
nossas cordas vocais trabalhando, nossa respiração sustentando energia musical, nosso esforço físico alimentado
pelo prazer mental. Multipliquemos

isso por milhões de horas, milhares
de locais, cadeiras nada ergonômicas,
pouca luz, fumaça, alimentação nem
sempre adequada e possíveis acidentes
auditivos decorrentes de microfonias.
Stress, longas viagens, poucas horas
de sono, tudo sob a batuta do Maestro
“Tempo Q. Passa”, implacável. Invista
em você: cuide do seu principal instrumento que é a Saúde.
Não esqueça: atendimento gratuito só
no sindicato. Procure a nossa sede ou
escreva para sindmusi@sindmusi.org.
br.
João Bani
Diretor Social SindMusi
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SINDMUSI reforça parceria com a Flatec
Por José Luiz Sombra
A convite de Maria Pimentel, secretária para Assuntos Internacionais da
CGTB, a presidente do Sindicato dos
Músicos do Estado do Rio de Janeiro,
Déborah Cheyne, reuniu-se em São
Paulo, no último dia 08 de julho, na
sede da entidade, à qual o SindMusi/
RJ é filiado e ocupa uma das VicePresidências no Estado do Rio de Janeiro, para participar de uma reunião
com o prof. Elias Rahal Neto, Secretário Executivo da Federação Latino
Americana de Trabalhadores da Educação e Cultura – FLATEC/Brasil,
com o objetivo de reforçar os vínculos
com essa instituição. Déborah estava
acompanhada de Álan Magalhães, tesoureiro do Sindicato.
No encontro foi apresentado um
panorama histórico e estrutural da
FLATEC. Destacou-se o interesse de
ampliação da representatividade e atuação da Federação no Brasil. Curiosamente, os representantes do SindMusi/
RJ observaram que, embora tenha em
seu nome o termo Cultura, a Flatec
possui predominância de participação dos trabalhadores da Educação,
o que foi confirmado pelo seu Secretário Executivo no Brasil. A presença

Marcelo Gullo, cientista político pela Universidade Nacional de Rosario palestrando no
encontro da FLATEC, em Buenos Aires, Argentina.

do SindMusi/RJ representa um marco
histórico para a FLATEC, pois além
de manifestar o interesse de uma participação e colaboração efetivas com
as propostas da FLATEC, o Sindicato
sinalizou ainda a perspectiva de promover a inclusão de representantes de
trabalhadores de outros segmentos da
Cultura.
Déborah disse ainda, apoiada pelas
palavras de Rahal Neto, que os resultados do encontro ultrapassaram todas as expectativas, especialmente no
que se refere à alta representatividade

dos participantes e teve, como conseqüência, o exame da necessidade de se
iniciar gestões de parceria FLATECCGTB, para ampliar a participação dos companheiros da CGTB no
Seminário Region Cono Sur-Andina
Flatec-Iplac, “COMUNIDAD LATINOAMERICANA DE NACIONES:
EDUCACIÓN,
CRISIS FINANCIERA Y MUNDO DEL TRABAJO”,
que aconteceu no período de 19 a 21 de
agosto deste ano, em Buenos Aires.
Além disso, surgiram proposições
concretas de continuidade do trabalho

iniciado, que teve prosseguimento em
uma nova reunião no dia quatro de
agosto, novamente na sede central da
CGTB, para a qual foram convidados
a participar o Secretário Geral, prof.
Lázaros Rojas, da Argentina, bem com
o Presidente da CGTB, Antônio Neto.
O Prof. Elias Rahal Neto manifestou
interesse em conhecer os sindicatos
dos trabalhadores da Cultura, citados
pelo SindMusi na reunião. Assim, foi
agendado um encontro com os Sindicatos da Cultura (Músicos, Artistas,
Dança, Técnicos da Indústria de Cinema, Jornalistas e Radialistas) no dia 7
de agosto, no Rio de Janeiro, na qual
esteve também presente o Sr. Horacio
Ghilini, Secretário Geral da CGT/Argentina e Secretário para assuntos institucionais da FLATEC.
O objetivo maior do Seminário foi o
fortalecimento da FLATEC/ IPLAC no
âmbito latinoamericano, com vistas a
formar novos quadros políticos aptos a
construir uma COMUNIDADE LATINOAMERICANA DE NAÇÕES, cujo
êxito, trará mais força para enfrentar
em bloco as situações sócio-econômicas, trabalhistas, ambientais inerentes
e oriundas de um mundo globalizado.

Subprefeitura do Rio quer cadastrar músicos de rua
Por Tamara Campos
Depois do incidente envolvendo o
saxofonista Ademir de Paula Morales,
59 anos, a subprefeitura decidiu fazer
um cadastro dos músicos que se apresentam nos bairros de sua jurisdição.
Ademir foi impedido de tocar no Largo da Carioca por agentes de uma operação de choque de ordem, realizada
pela prefeitura no início de agosto. O
músico, que toca há 25 anos no local,
afirmou que os guardas municipais
não deixaram que prosseguisse a apresentação porque não tinha a licença
necessária, e que teria sido orientado a
obtê-la. Depois da confusão, o subprefeito do Centro, Marcus Vinícius Lima
da Silva, criou um projeto que visa não
só cadastrar os músicos, mas também
montar uma banda com eles. A cada
dia, o grupo musical faria shows em
um local diferente: Largo da Carioca,

Cinelândia, Praça Tiradentes, Buraco
do Lume e Lapa.
- Há algum tempo a gente circula pelo
Centro e encontra esses artistas. No
Buraco do Lume, tem um rapaz que
toca guitarra. Teve outro rapaz que
pediu autorização para fazer uma apresentação solo de bateria no anfiteatro
da Lapa. Tivemos então a idéia de, em
vez de cada um deles tocar em um lugar, criarmos um grupo musical de rua
e fazer com que toquem num local.
Ou então fazer um rodízio pelo Centro, para eles apresentarem sua música.
É bom para quem está passando pelo
local, e para a cidade também, disse o
subprefeito Marcus Vinícius da Silva,
em entrevista ao Jornal do Brasil no dia
4 de agosto.
O subprefeito também garantiu que o
cadastro será gratuito e não terá caráter

repressivo. Ou seja, quem não
se cadastrar não será proibido
de se apresentar. Mas algumas
restrições deverão ser estabelecidas, como a altura do som
amplificado, por exemplo, que
figura como uma das principais
reclamações de quem trabalha
nos escritórios do Centro. O
Sindicato dos Músicos do Rio de
Janeiro concorda com a iniciativa
da subprefeitura de cadastrar os
músicos que tocam nas ruas.
No mundo inteiro existem músicos de rua e, na maioria dos luAdemir de Paula Morales, saxofonista do
gares, isso acontece de modo
Largo da Lapa.
ordenado. Embora seja uma
manifestação espontânea, o cadas- situação de quase marginalidade,
tro é importante porque é uma ma- afirmou a presidente do SindMusi,
neira de retirar esses artistas, que dão Déborah Cheyne.
um charme a mais ao Rio, de uma
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Bastidores
Itamar Assière
Amigos,
Tenho o prazer de colaborar com o
Jornal Musical contando histórias
do nosso dia-a-dia de músico. Algumas já são parte do nosso “folclore particular”, outras são menos
conhecidas. Começo com Sivuca.
O Mestre, junto com Glorinha
Gadelha, sua esposa e produtora, já renderiam várias histórias.
Mas uma poucos conhecem, e
me foi passada por dois discípulos dele e também grandes sanfoneiros: Marcos Farias e Rodolf Forte.
Um belo dia, toca o telefone em casa de Sivuca, no Rio, anos 80. Glorinha
atende.
- É da casa de Sivuca?
- É sim, quem é?
- Olha, a senhora não me conhece. Eu tenho aqui uma sanfona, que meu
falecido pai me deu, e tá sem uso. Eu queria muito saber se o Sivuca quer
comprar...
- Minha senhora, escute: Sivuca já tem os instrumentos que precisa, os
melhores que há.
Alguns dias depois, toca o telefone de novo:
- Dona Glorinha, lembra de mim?
- Quem?
- Sobre a sanfona, que quero oferecer...
- Minha senhora, já falei, Sivuca já tá bem de sanfona.
A mulher insistia, Glorinha já não aguentava mais... Lá pela sexta ligação,
Sivuca disse à esposa:
- Tem alguma coisa dizendo pra essa mulher vir aqui.
Então Glorinha finalmente marcou com a mulher pra ela levar a sanfona.
No dia marcado, Sivuca combinou o seguinte código:
- Glorinha, fique na cozinha. Se a sanfona prestar, eu vou lhe pedir pra lhe
trazer um copo d´água bem gelada, ouviu?
Chegou o dia. A mulher foi com o marido e levou a sanfona.
Pela caixa, Sivuca já começou a tremer, dando a entender que sabia do
que se tratava. Quando a mulher abriu, o Mestre não acreditou no que
viu: era uma Scandalli Super VI, modelo 4S “baixo amarelo”, década de
50, sonho de consumo de 11 entre 10 sanfoneiros – inclusive ele próprio.
Detalhe: o instrumento e sua caixa original estavam como novos. A mulher
não havia usado o presentão do pai, guardou-o durante anos, e, fã
incondicional de Sivuca, achava que o instrumento deveria ir pras mãos
do mestre.
Sivuca, ainda tonto com a jóia, gritou:
- Glorinha! Traga um balde d´água estupidamente gelada que eu tô
morrendo de sede, mas muita sede meeesmo!!!
A mulher pediu o preço de uma sanfona comum, mas o Mestre mandou fez
um cheque 3 vezes mais caro, condizente com o valor real. Sivuca não era
Sivuca à toa.

Notas Musicais
Vale-Cultura

Novas ferramentas de comunicação

O Presidente Lula assinou no dia 23
de julho o projeto que prevê a criação
do Vale- Cultura. O Vale vai ser um
cartão magnético ou tíquete de papel
e terá o valor de R$50, apesar de o
presidente declarar que vai pressionar a Receita Federal para que suba
o valor para R$100. Com o vale,
será possível ir ao cinema, teatro e
outros eventos culturais. O benefício será destinado aos trabalhadores
com renda de até cinco salários e vai
funcionar por meio de renúncia fiscal das empresas que optarem por
adquiri-lo.

O SindMusi está de cara nova na internet. O site foi atualizado e reorganizado para facilitar o seu acesso.
Você agora pode ser também um dos
nossos seguidores no twitter ou acessar o nosso blog. Confira nos canais
de comunicação do sindicato os projetos de lei que estão tramitando na
área musical, feiras, eventos, cursos
e outras informações que fazem parte
do universo do músico.
Site: www.sindmusi.org.br // Twitter:
www.twitter.com/sindmusi // Blog:
www.sindmusi.blogspot.com

Casa Grande

Campos dos Goytacazes

Não foi dessa vez que os cinco andares em cima do Teatro Casa Grande,
no Shopping Leblon, foram vendidos. Um segundo leilão organizado
pelo governo do estado do Rio, pelo
RioPrevidência e pela Secretaria Estadual de Cultura não teve nenhum
comprador interessado. Manifestantes se mobilizaram durante o leilão
e contestaram a legalidade da venda,
afirmando que o Decreto 41/1994 só
autorizou a construção do Shopping
Leblon com a condição de que o Teatro Casa Grande e um Centro Cultural também fossem construídos.
Por enquanto não foi anunciado nova
data para o leilão.

O Anel do Nibelungo

A autora do livro “Guia Prático do Ouvinte – O Anel do Nibelungo” (Lúcia
Durães) fez uma palestra no Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro no
dia 15 de setembro, às 18h. O livro
é o primeiro trabalho em português
sobre o célebre ciclo de óperas de
Richard Wagner. A história mitológica inspirou a trilogia “O Senhor dos
Anéis”, e demorou 26 anos para ser
composta por Wagner. A execução
completa da obra dura cerca de 15
horas. Lúcia Durães fez uma síntese
das óperas e contou alguns segredos
da vida e obra de Wagner. O evento
foi gratuito e aberto ao público.

O SindMusi foi até o Município de
Campos dos Goytacazes no dia 6 de
julho para participar de uma reunião
com os músicos locais. O encontro
foi na Arpoador Escola de Música e
contou com a presença de músicos de
diferentes segmentos. Foram ouvidas
as principais demandas dos músicos
campistas e ficou estabelecido que o
diretor Rômulo Gomes e o saxofonista e professor Dalton Freire serão os
res-ponsáveis pela interlocução inicial
entre os músicos locais e o SindMusi.
O próximo local a ser visitado pelo
Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro é Barra Mansa.

Feira da Música de Fortaleza

Entre os dias 19 e 22 de agosto aconteceu a oitava edição da Feira de Música de Fortaleza, um dos principais
eventos do circuito musical brasileiro.
O Evento promoveu, além de shows
com música independente, oficinas,
aulas-espetáculos e workshops. Durante o festival também foram criados
Grupos de Trabalho (GTs) para discutir o posicionamento da música no
Brasil. O SindMusi, em parceria com
a coordenação da Funarte, participou
dos GTs que discutiram legislação
trabalhista e previdenciária e os direitos autorais. Também foram abordados assuntos relativos à música e a
produção musical para composição da
Rede Música Brasil.

Jornal Musical - Edição Nº 43 - 9

Legislativo
PEC DA MÚSICA - Entenda o que a proposta representa para os músicos
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que pretende combater a pirataria
de CDs e DVDs, foi aprovada no dia 05 de agosto pelos deputados em Comissão Especial. O único voto contra veio da bancada do Amazonas, que alega sair
prejudicada com o texto, já que as empresas da Zona Franca de Manaus perderiam o poder de única distribuidora dos produtos. A emenda, batizada como
PEC da Música, propõe a isenção de vários tributos e uma diminuição de até
30% do preço. A legislação também não deixou de fora as músicas baixadas
pela internet. Caso a emenda seja aprovada, os downloads passam a custar R$
0,50 ao invés do preço atual de R$ 1,50.
Apesar de reconhecerem que a PEC não acaba com a pirataria, produtores,
cantores, compositores e gravadoras, se manifestaram a favor do projeto. Ivete
Sangallo foi uma das maiores defensoras da emenda e prometeu reunir artistas
para o dia da votação na Câmara.
Caso passe a vigorar, a PEC beneficiaria principalmente o músico independente,
que banca os próprios CDs. A redução de 25 a 30% ajudaria bastante esse profissional que se autoproduz, normalmente com um trabalho autoral que é vendido em
shows. O problema é que a legislação não deixa claro como se daria o retorno para os
músicos, e até mesmo para os profissionais afins, como técnicos e artistas gráficos.
- A redução de preços tem que gerar uma compensação para esses profissionais
envolvidos na produção musical. Se toda essa movimentação política servir
para beneficiar só quem é famoso e quem dita as regras do mercado, então
não valerá a pena, afirmou o músico e diretor do SindMusi Itamar Assiere.
A idéia da PEC da Música é que, com a redução dos impostos, consequentemente os custos de produção caiam, como também o preço final dos produtos. Assim, aumenta-se a remuneração dos músicos
e afins. A vendagem maior dos produtos elevaria a arrecadação de
direitos autorais, e poderia viabilizar um fôlego ao mercado fonográfico.

Oportunidades
Festival Internacional de
Música Eletroacústica - O

Laboratório Nacional de Música
Eletroacústica promove em parceria com o Instituto Cubano da
Música a 13ª edição do Festival Internacional de Música Eletroacústica Primavera em Habana, programado para março de 2010. Os
interessados devem se inscrever
até 15 de dezembro. Outras informações:
www.electroacustica.cult.cu.
ASCAP International Awards
Program - Para concorrer a este
prêmio, o artista deve ter feito

show nos Estados Unidos no período
de 1º de outubro de 2008 a 30 de setembro de 2009. A União Brasileira de
Compositores, UBC, está recebendo
inscrições até o dia 30 de novembro.
Outras informações no Setor de Comunicação da UBC, pelo telefone
(21) 2223-3233.

Agenda
1ª Conferência Municipal de
Cultura - A Secretaria Municipal

de Cultura vai realizar nos dias 24
e 25 de outubro a Conferência Municipal de Cultura. O objetivo da
secretaria é ouvir o cidadão, trocar
idéias, criar soluções e novas ações
para reformular o setor. Confira a

Para Assiere os CDs e DVDs ainda tem um certo apelo comercial.
- Dificilmente essas mídias vão acabar de uma hora para outra. A verdade é que
os antigos long disks (LPs), por exemplo, ainda sobrevivem através de títulos
raros, disputados a tapas nos camelôs e sebos do mundo inteiro, e não por falta
de disponibilidade nos eMules e similares, disse o músico.
Quando passa a vigorar?
Para a PEC da Música vigorar é necessário que a emenda seja aprovada no
Plenário da Câmara e depois no Senado. Só então o presidente Lula pode sancionar a proposta que passaria a valer.

De olho na lei
O Sindicato fica de olho para alertar você das mudanças nas leis. Em
cada edição, vamos falar sobre os projetos que estão tramitando ou já
foram aprovados.
- PLS 345/06 - prevê a isenção do pagamento do Imposto sobre Importação de alguns instrumentos. Aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). A proposta ainda será examinada pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão terminativa;
- Projeto de Lei 2094/07 e 3306/08 - os projetos propõem regulamentar o couvert artístico. Se não houver recurso, vão ser enviados para o
Senado Federal;
- Ação MP questionando a Lei 3.857/60 – pretende retirar alguns artigos da lei que regulamenta a profissão do músico.

programação no site www.rio.rj.gov.
br/conferenciamunicipaldecultura

Inscrições gratuitas. Informações
através do tel: 2532-1219

Seminário da Mulher na Músi- Curso de Gerenciamento de
ca O Sindicato dos Músicos do Rio Carreira para Músico.
vai realizar nos dias 20 e 21 de novembro o Seminário da Mulher na
Música, no Sindicato dos Jornalistas.
Palestras e workshops vão discutir a
participação e representatividade da
mulher na área musical. Assédio no
trabalho, preconceito, políticas públicas específicas, mídia e massificação
da imagem da mulher, são algumas
das discussões do evento.
A abertura do seminário contará
com um concerto da pianista Maria
Teresa Madeira, que homenageará
a compositora Chiquinha Gonzaga.

O curso “Gerenciamento de Carreira para Músico” ensina aos
profissionais e estudantes de música quais as ferramentas necessárias
para começar uma carreira e como
administrá-la de maneira estratégica. As aulas começam em 21
de outubro, no Sindmusi, e serão
ministradas pela psicóloga e musicoterapeuta, Raquel Siqueira.
O curso tem carga horária de 20
horas. Ligue e faça sua pré- inscrição através do tel: (21) 25321219.
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Obituário
José Rodrigues Trindade (Zé Rodrix) –
25/11/1947 a 22/05/2009
José Rodrigues Trindade, conhecido como Zé
Rodrix, morreu no dia 22 de maio em São Paulo.
O cantor e compositor de 61 anos estava em casa
quando passou mal e foi levado ao Hospital das
Clínicas, onde faleceu. O músico deixa mulher,
seis filhos e dois netos. Ele é o autor da música
“Casa no campo”, grande sucesso gravado por
Elis Regina. Outra composição dele de sucesso é
a musica “Soy latino americano”.
O artista integrou o trio Sá, Rodrix & Guarabyra, que foi o expoente do
rock rural nos anos 70.
Raul de Barros - 25/11/1915 a 09/06/2009
O maestro e trombonista Raul de Barros morreu
no dia 09 de junho, aos 93 anos, em Itaboraí. Ele
sofria de insuficiência renal e tinha enfisema pulmonar. Ficou internado no hospital Desembargador Leal Junior por 12 dias. O músico deixa
cinco filhos e esposa.
Entre as contribuições dele para a história da
música brasileira, está o choro “Na Glória”. Trabalhou nas rádios Tupi, Nacional e Globo, e foi
da orquestra da RCA Victor com Pixinguinha. Inventou um estilo chamado
“hot samba” e foi referência para inúmeros trombonistas brasileiros.
Silvio Barbato -11/05/1959 a 30/05/2009
O Maestro Silvio Barbato morreu, aos 50 anos,
no desastre aéreo da Air France, no dia 30 de
maio, no vôo que saía do Rio de Janeiro com destino a Paris. Barbato já foi regente das Orquestras
Sinfônicas do Teatro Nacional de Brasília e do
Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Atuou como diretor musical e recebeu o Grande
Prêmio Brasil de Cinema 2001 na categoria de
melhor trilha sonora pelo filme “Villa-Lobos
– Uma Vida de Paixão”. Em 2003 compôs o balé “Terra Brasilis”. Uma
partitura inédita foi perdida no acidente aéreo, mas felizmente a esposa do
maestro tinha uma cópia em casa.

Ramiro Musotto – 31/10/1963 a 11/09/2009
O percussionista argentino, radicado no Brasil, Ramiro Musotto, 45, morreu em Salvador,
no hospital São Rafael. O músico tinha câncer
no pâncreas. Durante sua carreira, Musotto trabalhou com artistas como Margareth Menezes,
Gerônimo e Daniela Mercury. Ele também foi
produtor de Zeca Baleiro, Daniela Mercury e
Lucas Santtana. Tocou com Os Paralamas do
Sucesso, Martinho da Vila, Lulu Santos, Gilberto
Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte e Jorge Drexler, entre outros.
Cesar Conti - 19/10/1965 a 11/09/2009
O músico Cesar Conti faleceu no dia 11 de setembro por complicações de saúde. Ele, que
lutava contra um câncer desde 2005, acabou não
resistindo. Durante a carreira, Conti trabalhou
com grandes nomes da MPB, como Zé Ramalho,
Sivuca, Leila Pinheiro, Oswaldo Montenegro,
Celso Blues Boy, e Toninho Horta.

Neco - 23/09/1932 a 08/2009
Morreu, em seu apartamento na Tijuca, o músico Daudeth Azevedo, conhecido como Neco. Ele era autodidata, e iniciou os estudos com Guerra Peixe
e Moacir Santos. Neco também tocou e gravou com expoentes do porte de
Bola Sete, Luiz Bonfá, Baden Powell, Radamés Gnatalli e Raul de Barros.
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Vitrine SindMusi - Lançamentos
CD

Encontro de Solistas
Trio 3-63

A flautista Andrea Ernest, o pianista Paulo Braga e o percussionista Marcos Suzano, propõem um mergulho nas
múltiplas freqüências que a música brasileira oferece.
Apesar de o trio ter referências da música popular, como
Tom Jobim e Pixinguinha, o grupo também está conectado
aos eventos sonoros da atualidade, como a peça eletroacústica de Roberto Victorio. Por isso, um público diversificado tem participado desta experiência que
abarca tradição musical e novas criações.

“Como se beija”
Músicas que misturam elementos da MPB, R&B, Bossa
Nova, Zouk, World Music e Hip-Hop. É desse caldeirão
sonoro que nasce o estilo do compositor e cantor Jacy. Seu
primeiro CD, com o título “Como se Beija?”, tem atraído
um público variado. Destaque para a produção musical
do maestro Mario Bastos, que fez os arranjos de todas as faixas do álbum de
acordo com a veia romântica do cantor e compositor. Conheça as músicas no
site: www.myspace.com/jacympb

“100 Anos de Radamés Gnattali”
O álbum “100 Anos de Radamés” faz uma homenagem
ao centenário do maestro e compositor gaúcho Radamés
(1906-1988). Trata-se da gravação da obra integral para
violoncelo e piano composta pelo artista e executada pelo
violoncelista inglês David Chew, músico da Orquestra
Sinfônica Brasileira (OSB), e pela pianista carioca Fernanda Canaud. Radamés foi o responsável pelos primeiros arranjos orquestrais da música popular
brasileira. Escreveu cerca de 10 mil arranjos para programas diários da Rádio
Nacional - época em que teve sua maior fama popular - entre eles, os clássicos
arranjos de Carinhoso, Aquarela do Brasil e Copacabana.

O álbum “Encontro de solistas” é um trabalho instrumental desenvolvido por Maurício Einhorn (gaita), Sebastião
Tapajós (violão), Gilson Piranzzetta (Piano) e Mauricio
Carrilho (Flauta). A direção musical do projeto ficou por
conta de Sebastião Tapajós e Gilson Piranzzetta. Entre as
músicas selecionadas, destaque para o “Choro nº 11”, “Tico Tico no fubá” e
“Estamos ai”.

LIVRO
“Guia Prático do Ouvinte – O Anel do Nibelungo”
Trata-se do primeiro trabalho em português sobre o
célebre ciclo de óperas de Richard Wagner. O enredo
é uma narrativa épica e conta a história de um anel
que garante ao dono o poder de dominar o mundo.
A história mitológica, que inspirou a trilogia “O Senhor dos Anéis”, demorou 26 anos para ser composta. Sua execução completa dura cerca de 15 horas.
O Guia Prático, desenvolvido por Lucia Schipper
Durães, em parceria com o professor e maestro Osvaldo Colarusso, tem o objetivo de facilitar a compreensão dessa teatrologia,
através da análise literária e musical das quatro óperas que compõe “O Anel
do Nibe-lungo”. O livro acompanha um CD multimídia com a tradução para
o português da obra alemã, trechos da partitura com os “Leitmotiven” (temas)
enumerados seguidos de comentários e a gravação em piano dos 89 “Leitmotiven”. Conheça mais sobre o livro no site: www.lucia.duraes.nom.br/

“As obras de violão de Waltel Branco”

O livro “As obras de violão de Waltel Branco” é
um catálogo com mais de 70 peças para violãosolo. A característica mais marcante nas obras de
“Hora da Partida”
Branco é a combinação entre formas tradicionais
e gêneros da música popular, como valsas, choros
Marraio surge como uma celebração à cultura brasileira,
e
sambas. Um exemplo disso é a obra “Só nata
onde diversos elementos convivem e se integram num moBrasileira nº1”, de 1991, onde cada um dos três
saico de palavras, ritmos e sons. A banda é composta por
movimentos da peça (Prelúdio, Acalanto e Pontrês jovens de Nova Friburgo: o baixista Gustavo Abdalla,
teio) é baseado em canções de compositores cono guitarrista e compositor Matheus de Luca, e o tecladista
Lucas Salles. O CD “Hora da Partida” ainda contou com a participação de sagrados, como Noel Rosa e Vadico. O autor contou com o apoio do
músicos convidados, como Marcus Cesar (bateria) e Piero Grandi (guitarra). Fundo Municipal de Cultura, Apoio e Incentivo à Cultura e da Fundação
Conheça o trabalho da banda no site: www.myspace.com/marraio
Cultural de Curitiba.
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