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Edição Nº 46

A mulher em alta
O Sindicato dos Músicos do Rio
de Janeiro promoveu, no dia 23 de
outubro, o 2º Seminário A Mulher
na Música. O evento, que foi re-

Conheça o projeto que reuniu
grandes nomes da MPB em
nome da solidariedade. Pág. 4

Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

Com Ricardo Tacuchiam

ntes ao universo musical feminino
na noite carioca foram debatidas.
Também foram apresentados os
resultados da Pesquisa SindMusi
2010, realizada pela entidade.
A grande cantora Áurea Martins, homenageada do Seminário,
alizado no Memorial GetúlioVar- encerrou as atividades do evento
gas, contou com a presença de com um show comemorativo no
representantes de 11 sindicatos Lapinha pelos seus 50 anos de
diferentes, onde questões inere- carreira. Pág.7

Você conhece o MAU?
O ano de 2010 marca os 40 anos
do Movimento Artístico Universitário. Tudo começou em pequenas
reuniões na Rua Jaceguai, n° 27,
residência, na época, do psiquiatra
e músico Aloísio Porto Carrero. Lá
se fazia música com paixão, uma
espécie de refúgio ao ambiente
hostil pregado pela ditadura militar, existente do portão pra fora. Do
grupo, saíram nomes como Ivan
Lins e Gonzaguinha, que anos mais
tarde seriam determinantes para o

Entrevista

fim do MAU. É o que nos conta Sidney Mattos, participante
do movimento. Pág. 4

Conheça os sintomas da Distonia Focal no espaço A saúde do
músico. Pág. 5

Fique por dentro da campanha
“Conexos para música ao vivo”
na seção Legislativo. Pág 8 e 9

Parceiros
Institucionais

2010 veio com boas comemorações: os 70 anos da Orquestra
Sinfônica Brasileira e os 50 anos
de criação da Ordem dos Músicos do Brasil. Essas instituições
surgiram dos ideais do Maestro
José Siqueira, que desde cedo
sempre se mostrou muito preocupado com as condições de trabalho dos músicos. Sua posição
política e suas experiências fora
do país encorajaram-no a buscar
melhorias para a classe. Mas será
que os ideais e objetivos almejados por José Siqueira foram
mantidos e seguidos por essas
instituições? Para responder a
este e outros questionamentos
conversamos com o Maestro Ricardo Tacuchiam, aluno e grande
companheiro de José Siqueira ao
longo de sua trajetória. Pág. 3
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Diretoria Informa
Tem-se hoje a real possibilidade
de comemoração da eleição da
primeira mulher presidenta do
país. Por outro lado, o quanto temos para comemorar sobre os
avanços das ações para equidade
de gênero na sociedade brasileira?
A questão de gênero é hoje tema
mais que transversal em todas as agendas e instâncias do
governo, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais e, até mesmo, empresariais.
Com a aprovação da Lei n° 11.340,
a Lei Maria da Penha, enfim a
violência contra a mulher ganha
ferramentas necessárias para a
prevenção, punição e erradicação
de crimes lesivos contra a mulher.
A partir disso, o tema gênero ganha holofotes e o espaço merecido
na sociedade para debates e discussões. Por exemplo, traz-se à luz
a discussão sobre as trabalhadoras
domésticas, a prorrogação da licença maternidade, igualdade no
trabalho, assédio sexual, enfim,
toda sorte de discriminação contra a mulher. Na verdade, muito se
fala e pouco se vê implementado.
Pode-se dizer que fortes motivos
culturais andam na contra mão da
consolidação ideal da igualdade.
E no nosso meio musical, a quantas anda a discriminação?
Com o intuito de trazer à tona a
realidade da mulher musicista,
estamos organizando nosso 2º
Seminário “A mulher na música”. Quem domina o mercado?

Expediente

Por que as musicistas são alijadas do
mercado? Os direitos previstos por lei
para as mulheres contemplam de fato
as musicistas? Os estereótipos criados
e reforçados pela mídia são discriminatórios? Até onde a profissão e a vida
doméstica são conjugadas de forma
saudável?

Projetos Sociais, Arte e Responabilidade

O brilho do palco e das performances
ofusca problemas comuns a qualquer
mulher no mundo do trabalho. A informalidade reinante na nossa atividade é
um agravante, pois mantém essas musicistas à margem das legislações vigentes que dão às mulheres os direitos
necessários para coordenar de forma
digna a sua profissão e a vida familiar.

Utilizando a música como um desses canais, temos o exemplo do “Música
na Escola”, desenvolvido na região oeste da Estância Balneária de Ubatuba
(SP), que trouxe resultados surpreendentes de melhoria no rendimento escolar e nas relações familiares, diminuindo drasticamente a criminalidade.
O Centro Cultural da Grota do Surucucu, em Niterói, e o AfroReggae, no Rio
de Janeiro, são duas organizações socioeducativas que usam também a música como arte catalisadora, fazendo com que, consequentemente, tenhamos a
inclusão social.

Não há que se tratar de forma revoltada o tema, no entanto é preciso
pontuar e encarar as discrepâncias. É
o passo fundamental para se buscar
o equilíbrio que deveria ser natural,
afinal a mulher hoje não adquire formação musical apenas como um dote,
como foi por tanto tempo. Aos poucos,
as mulheres ganham espaço no mercado, até pouco tempo exclusivos dos
homens, como em bandas militares,
baterias de escolas de samba e pódios
de grandes orquestras.
O seminário será no dia 23 de outubro e é aberto ao público. Nesta edição
homenagearemos Áurea Martins, cantora que se destaca pela sua longa trajetória nos palcos da noite e que no alto
dos seus 70 anos atua incessantemente
sem perder o ritmo e a graça.
Fazemos parte de um universo ainda
machista, mas caminhando para um
palco mais equilibrado.

A busca por alternativas que tragam oportunidades para jovens carentes é
uma realidade. Vários projetos sociais, nas mais diversas regiões, utilizam as
artes como veículos para o resgate da autoestima, proporcionando cidadania
a uma juventude que, quase sempre, vive em áreas de risco, onde a violência
e o narcotráfico são as garras da desestrutura social. Acompanhando o andamento de alguns desses projetos, sem dúvida, o resultado geral é animador.
Profissionais de várias áreas, em especial dos campos artístico e humano,
desenvolvem atividades que complementam a formação do indivíduo.

A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em
parceria com a prefeitura da cidade de Macaíba, desenvolve um trabalho que
já conta com uma orquestra municipal, uma banda sinfônica e um coral. Todos esses projetos nos mostram o que se pode conseguir de concreto utilizando a música e outros segmentos das artes, como a dança, o teatro e a arte
circense.
Já está mais que provado que a Arte traz grandes benefícios para o ser humano.
O homem precisa da Arte. Dois aspectos são importantes focalizar: primeiro,
que nem todos os jovens seguirão o caminho das artes. Serão apenas conduzidos para uma condição de resgate como indivíduos na sociedade. A arte
em si é libertadora e faz com que o ser humano tenha uma visão mais ampla
e política do seu meio. Segundo: os que demonstram uma sensibilidade mais
aguçada para a arte, seja ela qual for, destacar-se-ão e serão encaminhados
para estudos mais profundos e complementares para seu desempenho. É aí
que chegamos num ponto delicado que nem sempre é discutido, pois temos
notado uma profissionalização precoce de alguns jovens, até por força das
necessidades individuais, o que, num curto prazo, fará com que tenhamos
“músicos” (área que nos compete) medíocres, resultado de falhas em sua educação musical.
Professores e dirigentes de projetos sociais que desenvolvem trabalhos com
ARTES, observem o desempenho dos alunos, dos monitores, enfim, educar,
sim, mas com responsabilidade.
Entendemos que muitas vezes a falta de recursos não propicia um atendimento como esperado, mas é importante acompanhar toda a trajetória educativa,
cobrando resultados, para que não haja um processo de acomodação por parte
de alguns alunos. Essa questão não é fácil, vai bater de frente com a vaidade
e imaturidade de uns e outros, mas é necessária para o bem estar de todos e
do projeto em si.
(Por Nayran Pessanha)
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Entrevista

Com Maestro Ricardo Tacuchiam
Humanista, nacionalista e com mentalidade a frente de seu tempo. Essas eram as principais características do Maestro José Siqueira, um dos
maiores ícones da música nacional no século passado. Criador da Ordem
dos Músicos, da Orquestra Sinfônica Brasileira, além de outras organizações em prol da classe musical, Siqueira foi exemplo de comprometimento social. Oriundo da pequena cidade de Conceição de Piancó, no
interior da Paraíba, só teve seu primeiro contato com o piano aos 20 anos
de idade. Mesmo assim, tornou-se um dos mais importantes maestros da
história. Reconhecido internacionalmente, regeu importantes orquestras
ao redor do mundo, trazendo para o Brasil a cultura da valorização do
músico. Porém, seus ideais e realizações não vêm sendo seguidos de maneira satisfatória. Esta é a opinião do Maestro Ricardo Tacuchiam, aluno
e contemporâneo de José Siqueira.
JM - O senhor foi aluno do Maestro José Siqueira. Conte-nos detalhes de
sua personalidade.
RT: Era uma figura extremamente humanista, a forma com que ele tratava as pessoas
fazia com que todos gostassem dele. Muitos o consideravam radical, mas o seu comportamento era necessário à época.Vivíamos uma era de humilhação da inteligência.
JM - No contato direto: quais foram as principais lições aprendidas?
RT: Lidei muitos anos com ele. Primeiro como aluno, depois como companheiro
de luta. Ele era meu Pai Espiritual. Aprendi muito com relação à ética profissional
e quanto à valorização do músico. José Siqueira fazia tudo pelo bem da música.
JM - Conte mais detalhes sobre a criação da Ordem dos Músicos e da
Orquestra Sinfônica.
RT: Como grande entusiasta da música brasileira, Siqueira sentia necessidade de uma grande orquestra no Brasil. Na época, não havia o apoio que
é dado pelas empresas hoje. Também não existia uma quantidade tão grande
de músicos no nosso território. Como a vida musical na Europa estava estagnada, em razão da Segunda Guerra Mundial, José Siqueira convidou alguns
músicos europeus para virem ao Brasil. Mesmo com todas as dificuldades
que esse processo desencadeou, Siqueira obteve apoio necessário e fundou a Orquestra Sinfônica, em 1940. A Ordem dos Músicos surgiu a partir
da necessidade de regularização da profissão, ele percebeu as condições
que o músico vivia, marginalizado pela sociedade, fato que não ocorria
em outros países. Inspirou-se então na OAB, cursou direito e redigiu algumas normas a serem aprovadas pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mesmo com alguns erros, conseguiu a aprovação e fundou a OMB, em 1960.

JM - Ao criar a OMB, José Siqueira
idealizou melhores condições e reconhecimento para a categoria. Isso
vem sendo seguido atualmente?
RT: No início, a OMB funcionava
muito bem. Aí veio a Ditadura Militar e fomos cuspidos de lá. A cambada
que assumiu a Ordem está lá até hoje e
deturpou completamente os ideais propostos. Os músicos, de uma maneira
geral, têm repulsa quando ouvem falar
da OMB, e estão certos. Temos que
expulsar essas pessoas. Alguns deles
estão lá desde a Ditadura. Uma pessoa
não pode ficar mais de trinta anos no
poder. A democracia implica em liberMaestro José Siqueira
dade e rotatividade do poder. É preciso formar uma comissão de juristas e
músicos de alto gabarito para reformular a OMB. Hoje ela é uma instituição falida.
JM - E a Orquestra Sinfônica? Como o senhor viu a entrevista do Maestro Roberto Minczuck à Revista Veja? Considerou-a desrespeitosa com os
músicos?
RT: Por toda a história de criação da OSB, do ato de audácia de José Siqueira, não é
justo que se vá para uma revista e sequer mencione o nome do Maestro. Muito menos colocar os músicos em situação constrangedora. Eu fiquei pasmo e muito revoltado com tudo isso. É uma falta de respeito com a memória da música brasileira.
JM - Com o AI-5 (Ato Institucional 5), Siqueira foi, mais uma vez, vitimado pela Ditadura. Como ficou a carreira profissional do Maestro?
RT: Caiu em desgraça, foi covardemente apunhalado pelas costas. Muitos amigos o abandonaram e as pessoas tinham medo de serem vistas ao lado dele. José
Siqueira foi aposentado de maneira nojenta por homens ultrabitolados. Com
isso, a Escola de Música perdeu o seu cérebro, o grande líder. Nenhuma orquestra permitia que sequer fosse tocada uma obra do Maestro durante esse período.
JM - Qual foi a alternativa encontrada?
RT: A criação de uma Orquestra de Câmara. José Siqueira não tinha verba para contratar os músicos, mas, através da sua aura, atraiu os melhores profissionais. A orquestra não era dele, foi uma espécie de Socialismo Musical e acabou sendo a última atividade musical do Maestro.
JM - O senhor acha que o músico de hoje dá o devido valor às conquistas
de José Siqueira?
RT: Atualmente os músicos são mais conscientes, preparados e menos arrogantes. Hoje ele tem consciência que é um trabalhador da cultura. Todos sabem da importância do José Siqueira, mas talvez não tenham noção da dimensão do nome dele, o que é uma pena. Mas só essa
iniciativa do Sindicato já é válida. Enfim, estamos falando de José Siqueira.
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40 anos do MAU: tudo começou aqui
Sidney Mattos conta detalhes do Movimento Artístico Universitário
Rua Jaceguai, número 27, Maracanã,
Zona Norte do Rio de Janeiro. Nesse
endereço, ocupado por uma simpática
residência, nascia, há 40 anos, o Movimento Artístico Universitário. Na
mesma rua, algumas casas ao lado,
vive o músico Sidney Mattos. Ele, que
participou de todo o processo de existência do MAU, nos conta, nas linhas
abaixo, a história dessa importante movimentação cultural.
A casa em questão pertencia ao psiquiatra e músico Aloísio Porto Carrero e
servia de ponto de encontro para uma
legião de jovens músicos universitários, que desfrutavam de agradáveis
reuniões, onde a principal ordem era
fazer música com paixão: ‘’ O mais importante era o amor que tínhamos pela

música, o MAU é uma consequência.
Era espontâneo, não tínhamos interesse comercial ‘’, diz Sidney.
O movimento, porém, não se restringia
só à música. Poetas e pensadores também habitavam as famosas reuniões na
Rua Jaceguai, nº 27, que, em plena ditadura militar, chegaram a levantar suspeitas dos militares. Sidney explica que
o MAU não era um movimento destinado a lutar contra o regime militar:
“O nosso objetivo não era contrapor a
ditadura, claro que éramos contrários
àquelas ideias horripilantes, porém a
nossa visão era mais ampla. O MAU
era um movimento cultural, contrário
ao sistema capitalista que vigora até
hoje. Lutávamos também contra a ditadura das gravadoras”.

25 anos do “Nordeste Já”
Projeto idealizado pelo SindMusi reuniu grandes nomes da MPB
Ano de 1985. Fim da ditadura militar no Brasil. José Sarney assume a presidência
de um país abalado com os mandos e desmandos dos “Anos de Chumbo”. Uma
região em especial destaca-se pela miséria, falta de oportunidade e abandono do
poder público: o Nordeste. Porém, uma iniciativa do Sindicato dos Músicos do Rio
de Janeiro, contando com o apoio de 155 artistas, levaria alento à pródiga região: O
LP “Nordeste Já”.
A ideia surgiu após o lançamento do LP “USA for África”, gravado naquele mesmo
ano de 1985, por 45 nomes da música pop americana. Com renda revertida para o
combate à fome no continente africano, o disco alcançou recordes de venda em todo
o planeta.
O compacto ‘’ Nordeste Já ‘’ contou com a participação dos maiores nomes do
cenário musical brasileiro à época: Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Baby Consuelo,
Gilberto Gil, Chico Buarque, Tom Jobim, Beth Carvalho e Geraldo Azevedo são
apenas alguns integrantes do seleto time, que nada recebeu pela gravação do disco.

A partir de uma ideia do jornalista e
músico Eduardo Athayde, o MAU
botou o pé na estrada e fez sua primeira apresentação em São Paulo e logo
depois uma temporada de shows no
Teatro Copacabana Palace. O grupo
foi ganhando visibilidade e, através
de um contato do próprio Eduardo
Athayde, foi convidado pela TV Globo
para participar do recém lançado Som
Livre Exportação, programa de música
brasileira ancorado por Ivan Lins e Elis
Regina.
Durante quatro meses, todos os músicos que integravam o movimento estiveram presentes no programa, mas
um inesperado acontecimento daria fim
ao MAU. Tudo começou quando a TV
Globo ofereceu pomposos contratos
individuais a Gonzaguinha e Ivan Lins,
nomes de maior inserção na mídia do
movimento: ‘’ Quando eles aceitaram
a proposta da Globo, acabou o MAU.
Criou-se um clima de constrangimento, foi uma vitória do sistema contra
os ideais que pregávamos‘’, lamenta
Sidney. Os outros integrantes foram
dispensados pela emissora e alguns
abandonaram a música.
Apesar do ocorrido, Sidney parece
não guardar mágoa da dupla, chegou
a trabalhar com ambos posteriormente,
mas orgulha-se de manter a coerência

profissional idealizada pelo MAU:
“Todos os meus trabalhos são independentes. Gonzaguinha e Ivan entraram
de cabeça no sistema e acabaram construindo carreiras sólidas, apoiadas, é
claro, no talento de ambos”.
Perguntado se enxerga, na atual geração de músicos, exemplos parecidos
com os que deram origem ao MAU,
Sidney exalta o trabalho feito pelo
grupo Pedro Luís e a Parede e pela
Escola Portátil de Música, organizada
por Luciana Rabello. Ele lamenta o
cenário encontrado pelo músico atualmente: “O jovem faz música porque
gosta, mas chega uma hora em que ele
se depara com o mercado e acaba mudando sua maneira de trabalhar. Você é
cooptado pelo sistema, não tem jeito”.
Certamente um cenário bem diferente
do que o idealizado pelos membros do
MAU e suas enriquecedoras reuniões
na Jaceguai 27.

Duas músicas faziam parte do LP: ‘’ Chega de Mágoa ‘’, criada coletivamente pelos
artistas; e ‘’ Seca D`Água ‘’, composta também coletivamente, a partir de um poema
de Patativa do Assaré.
As gravações duraram três dias inteiros e reservam histórias curiosas dos bastidores.
Emilinha Borba e Marlene, divas da Rádio Nacional, riam da rivalidade criada entre
elas. Enquanto isso, Rita Lee e Elza Soares trocavam lições de Rock e Samba respectivamente. Tudo isso, regado a um clima de amizade, confraternização e muita
cerveja.
O lado negativo da história fica por conta da baixa adesão das rádios ao projeto.
Raimundo Fagner mostrou-se muito decepcionado com o cenário, em entrevista
concedida à Revista Veja, nos anos 80: “As rádios, que deveriam entrar na campanha
e fazer ‘Chega de Mágoa’ vender um milhão, não tocam”, disse em referência a uma
das canções do disco.
Apesar de não ter alcançado alta vendagem, o projeto mostrou-se importante por
unir os principais artistas nacionais em prol de ajudar a região mais necessitada do
país. Iniciativa do Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio de Janeiro.
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Distonia Focal em músicos
conhecer para reconhecer e cuidar
Este é um assunto que, confesso, não
me agrada tanto quanto o da última
edição – promoção de saúde. Especialmente no que se refere a este tipo
de patologia. Prefiro muitas vezes
mais conversar sobre saúde do que
doença. Mas, entendo que, em se
tratando de saúde do músico, estamos longe ainda do momento no qual
a informação sobre os problemas corporais ligados à performance musical seja senso comum, tanto entre os
músicos como entre os profissionais
da área da saúde. Por isso, vou fazer
um apanhado inicial e superficial sobre este problema que pode ser um entrave complexo e às vezes definitivo
na vida do músico. Definitivo? Sim,
algumas vezes sim, já que, na maioria
das vezes, a causa não é conhecida e,
além disso, não existem protocolos
de avaliação e de tratamento completamente reconhecidos como eficazes
para todos os casos.
Bem, vamos falar um pouco sobre
isso. Distonia é um termo usado para
descrever um grupo de doenças caracterizado por espasmos musculares
involuntários (a pessoa não consegue
controlar) que produzem movimentos
e posturas anormais. Por exemplo, já
atendi no consultório um violinista
que quando ia segurar no talão do
arco, seu polegar direito entrava em
flexão (dobrava) e o arco caía; outro
caso é de um violoncelista que quando
colocava seu dedo médio da mão es-

querda em uma determinada altura do
braço do instrumento, não conseguia
controlar o vibrato; e um outro exemplo é de um trombonista que não conseguia controlar a embocadura, seus
músculos da boca perdiam a força e
as notas saíam desafinadas. Esses espasmos podem afetar uma pequena
parte do corpo (distonias focais),
duas partes vizinhas como o pescoço
e um braço (distonias segmentares),
um lado inteiro do corpo (hemidistonia) ou todo o corpo (distonia generalizada). Mas nesse texto estamos
tratando apenas das do primeiro tipo
– as focais.
Acredita-se que os movimentos anormais sejam o resultado de disfunção
de uma parte do cérebro conhecida
como núcleos da base.

Carolina Valverde

Em algumas situações, quando os
núcleos da base deixam de funcionar
de modo adequado, alguns músculos
contraem de forma excessiva e involuntária, produzindo movimentos e
posturas distônicas.
O que fazer então se começar a não
conseguir controlar um determinado
movimento ou uma posição do corpo durante a performance musical?
Procure o mais rápido possível um
médico, que entenda de distonia, para
confirmar o diagnóstico. Algumas
atitudes são necessárias para tentar
diminuir as consequências desta patologia na vida do músico, como:
diagnóstico precoce e correto, informação a respeito e o tratamento com
utilização de “truques sensoriais” ou
alternativas para “enganar o cérebro”
para que a ação motora se modifique,
juntamente a profissionais da Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Me-
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A Saúde do Músico /

dicina, Fonoaudiologia (dependendo
da área do corpo acometida) que, de
preferência, tenha conhecimento e
experiência de assuntos relacionados
à saúde do músico.
São de conhecimento público
histórias de muitos músicos com distonia focal, que, por questões éticas,
preferimos não citar neste artigo.
Não deixe de visitar a seção “Links
da Valverde”, no blog do SindMusi,
onde você encontra alguns sites,
vídeos, textos e depoimentos sobre a
distonia focal em músicos que recomendo.
Na próxima edição, Priscila Leiko
Fuzikawa, Terapeuta Ocupacional,
membro do ExerSer – Núcleo de
Atenção Integral à Saúde do Músico,
responderá algumas perguntas sobre
“Ansiedade de Desempenho”.
Até a próxima, e... saúde!!!
Carolina Valverde
*E-mail para contato: carolina.
valverde@gmail.com
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SindMusi promoveu o 2º seminário A Mulher na Música
Evento teve como grande homenageada Áurea Martins, Diva da Noite Carioca
O SindMusi realizou, no último dia
23 de outubro, no Memorial Getúlio
Vargas, o 2º Seminário A Mulher na
Música. Debater as condições encontradas pela mulher no cenário musical foi a proposta central do evento,
que contou com a presença de diversos palestrantes, além de representantes de 11 sindicatos de músicos
de todo o Brasil, presentes no Rio de
Janeiro para uma série de palestras e
reuniões sobre a constituição da Federação Nacional de Músicos, a FENAMUSI.
A abertura ficou a cargo da presidente
do SindMusi, Déborah Cheyne, que
não escondeu a satisfação em promover o evento: “Estou muito feliz,
quero agradecer a presença de todos
e o esforço de quem nos ajudou nesta
empreitada”. Após as honras da casa,
a fisioterapeuta Carolina Valverde
esclareceu questões sobre a saúde
do músico, sua especialidade. Durante duas horas, Carolina conduziu
a palestra com muito bom humor,
despertando o interesse e a participação da plateia para temas polêmicos como os hábitos dos músicos. A
falta de noites bem dormidas, o figurino usado nas apresentações e o
consumo de drogas no meio musical

foram indicados, por Carolina, como
os principais pontos negativos para a
performance profissional.
Seguindo a programação, Maria Lúcia Braga, da Secretaria de Políticas
para a Mulher, falou sobre a baixa
presença de mulheres no campo sindical, indicando que, apesar do avanço
nos últimos anos, há ainda um vasto
caminho a ser percorrido: “O investimento na educação é primordial,
temos que modificar os valores existentes na sociedade”. Para ilustrar seu
argumento, a socióloga citou como
exemplo a bancada do Congresso,

que tem menos de 10% de representação feminina. “Isso é um absurdo,
pois 52% do eleitorado brasileiro é
composto por nós, mulheres. É uma
classe sub-representada”.
Logo a seguir, o compositor Caíto
Marcondes e a violonista Márcia
Taborda homenagearam personalidades femininas importantes para a
inclusão da mulher no meio musical.
Márcia nos remeteu ao início do século XIX, onde há relatos das primeiras
mulheres a utilizarem o violão profissionalmente no Brasil. Caíto apresentou à plateia a compositora e diretora

musical Geny Marcondes, de quem
é sobrinho, através de exibição, em
vídeo, onde pudemos ver a história
de vida dessa mulher marcante que
é Geny, responsável por trilhas e
composições ímpares nos anos 60.
O depoimento da própria musicista
encerrou o vídeo e a palestra, emocionando a todos os presentes.
Ao apresentarem os resultados da
Pesquisa SindMusi 2010, os palestrantes Luciana Requião, da UFF,
e Jarbas Pinheiro, da UFRJ, comprovaram dados surpreendentes sobre
o universo feminino: a maioria das
mulheres é solteira, não tem filhos,
tem carteira profissional de músico e
é sindicalizada. Consideraram o mercado de trabalho de regular a ruim e
avaliaram a estrutura das casas como
regular, mas a maioria não tem vínculo empregatício e ganha mensalmente, em média, 1 salário mínimo.
Antes deles, a Gerente de Contas Particulares da Petros, Marília Moreira,
explicou com mais detalhes as vantagens dos associados ao CulturaPrev.
Nessa oportunidade, aproveitou para
identificar dados da parceria entre
a empresa de previdência social e o
SindMusi.

A diva

Finalizando o Seminário com chave de ouro, formou-se uma
deliciosa mesa de debates para falar sobre as condições de
trabalho da mulher na noite carioca. O papo foi mediado por
Tim Rescala e teve como participantes Vika Barcellos, Sanny
Alves, Alaíde Costa e Áurea Martins, a grande homenageada
do evento. Áurea roubou a cena, com seu jeito sincero e irreverente, e fez coro com as reivindicações de Sanny, Vika e
Alaíde por um público mais educado e respeitador para com
os músicos. Já no Lapinha, antes do show, foi exibido o curtametragem Áurea, de Zeca Ferreira. A Diva, acompanhada do
Grupo Terra Trio, encantou por sua bela interpretação e ainda
recebeu alguns convidados no palco.
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Bastidores

Vida nova, nem pensar!
Em 1998, uma inusitada parceria
entre dois ilustres Zecas da MPB
deu samba. É uma historinha que
conto a seguir.
No estúdio Cia. dos Técnicos, sob
o comando do maestro Ivan Paulo,
lá estava eu, somando meus teclados à bateria de Jorge Gomes, ao
surdo de Gordinho, à percussão de
Esguleba, o baixo do saudoso Maurício Almeida, o cavaco de Alceu
Maia e os violões de Paulão e Jorge
Simas. Gravação da base do Samba
do Approach, de Zeca Baleiro, faixa
do seu CD Vô Imbolá.
Lá pelas 11 da manhã, chega o outro
“ilustre Zeca”. Aquela festa de sempre, claro. Com o Pagodinho perto
ninguém fica sério. Ele e seu xará
Baleiro foram devidamente apresentados. Baleiro começou a cantar
o samba pro Pagodinho aprender:
“Venha provar meu brunch / Eu
agora tenho approach / Na hora do
lunch / Eu ando de ferry-boat...”
Baleiro seguiu mostrando sua bemhumorada letra, com versos terminando em uma expressão em inglês
ou francês. E o Pagodinho só manjando, olhando meio de lado. A intenção era que eles se revezassem

aqui e ali, ao longo da letra.
Lá pelo meio da música, Baleiro
apresenta o seguinte verso:
“Minha vida agora é cool...”
Pagodinho emendou de bate-pronto:
- Isso eu não vou cantar não!!
Claro que o estúdio inteiro caiu na
gargalhada com a sacada do Zeca,
que dificilmente saberia o significado da palavra inglesa cool, tanto
no sentido literal como no figurado,
que era o caso. Mas sabia muito
bem que cool soa como uma certa
palavra que, em bom Português...
- Mas, por que não, Pagodinho? –
perguntou o Baleiro.
O então habitante da Baixada Fluminense se justificou:
- Meu ‘cumpadre’, já imaginou se
eu chego lá em Xerém e saio dizendo: “Aí, galera, minha vida agora
é... Vai ter fila! Tô fora...
Coube ao Baleiro cantar o tal verso.
E no fim das contas, o Samba do
Approach foi um grande sucesso,
até tema de novela, graças à boa malandragem da dupla Zeca&Zeca!
Até o próximo jornal!

Notas Musicais
Participantes do CulturaPrev contam com benefícios especiais
Os músicos associados ao SindMusi, que aderem ao plano de previdência
complementar, contam com dois benefícios especiais, como o financiamento
habitacional em diversas instituições com juros diferenciados e o Clube Petros, que oferece convênios com descontos e vantagens em mais de 3.200
estabelecimentos. Mais informações: www.petros.com.br.
Pesquisa SindMusi 2010
Visando atualizar seus registros, o Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro promoveu a Pesquisa SindMusi 2010, com a categoria.
As condições de trabalho enfrentadas pelos músicos, com foco na mulher e na
noite musical carioca, foram o tema central da pesquisa deste ano. Os resultados serão apresentados e discutidos durante o 2º Seminário “A Mulher na
Música”, que acontecerá no dia 23 de outubro, no Memorial Getúlio Vargas.
SindMusi oferece novas formas de pagamento
O SindMusi avança em busca da comodidade e praticidade no trabalho oferecido aos associados. Agora você pode realizar o pagamento de cursos e taxas
sindicais com cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard. Em
caso de dúvida, consulte-nos. Informações: 2532-1219.
Remidos 2010
Durante as comemorações do Dia do Músico, o SindMusi homenageará os
músicos que se tornaram remidos em 2010. São eles: Francisca Francinete
Germano, Marcio Magalhães Lott, Ari Barboza, Léo Fabrício Ortiz e Ovídio
Moreira Brito. Os músicos se tornam remidos ao completarem 70 anos de
idade, com 25 anos de contribuição sindical paga ou ainda quando completam
35 anos de anuidade de sócio paga.

Itamar Assiere

Legislativo

Campanha Conexos Para Música ao Vivo
Do Fórum Nacional de Direitos Autorais e seus Seminários, promovidos
pelo Ministério da Cultura ao longo
dos anos de 2008 e 2009, nos quais se
discutiu profunda e democraticamente
os diversos “nós” que atravancam o
desenvolvimento da cultura de nosso
país, a mobilização popular foi, talvez,
um dos mais importantes frutos colhidos, por ter exposto publicamente
a falta de transparência do ECAD
quanto aos seus critérios de arrecadação e distribuição, obrigando aquele
escritório a publicar em seu site o que

todos já desconfiavam: seu critério de
distribuição não expressa com exatidão
os fatos.
A primeira e mais visível distorção é
a gritante e covarde desproporção das
parcelas distribuídas a título de Direitos Conexos aos seus titulares - do que
é arrecadado das “Execuções Mecânicas de Música”, na qual o produtor e
o intérprete recebem 41,7% cada um,
enquanto os músicos, ou seja, todos os
músicos executantes dividem, entre si,
apenas a ínfima parcela de 16,6%.

Proponho aqui uma justa inversão
dessa proporção na qual os músicos,
que invariavelmente serão em muito
maior número, receberiam o equivalente a 40% e o restante seria dividido
igualmente entre o produtor e o intérprete, ou seja: 30% para cada um, salientando que, ainda assim, os músicos
executantes estariam em desvantagem
na proporção da quantidade de integrantes da banda, ou, pior ainda, se o
montante tiver que ser dividido entre
músicos de uma orquestra...
Outra distorção se encontra no fato de

tais critérios enquadrarem a “Música
ao Vivo” ao tipo de distribuição “Indireta”, e especialmente de “Direitos
Gerais”, próprios da sonorização de
ambientes, na qual a distribuição se
faz por amostragem, considerando
que, em estabelecimentos como bares,
restaurantes, casas de diversões, hotéis, motéis, lojas comerciais, etc., as
músicas tocadas são provenientes da
sintonização de aparelhos de rádio e
televisão e, portanto, os valores pagos são distribuídos de acordo com
as amostras de rádios e televisão, da
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Legislativo
seguinte maneira: 95% amostragem de
rádio e 5% amostragem de televisão,
que são realizadas segundo o critério
da distribuição “Direta”, o que já torna
o processo complexo, confuso e incoerente com a realidade, além de favorecer a tão condenável prática do jabá!

em que 2/3 cabem à parte autoral e 1/3
à parte conexa, sob o pretexto de que
não há execução de fonogramas. Ora, a
remuneração a título de Direitos Conexos é devida em razão da execução e
interpretação das obras musicais e não
da execução de Fonogramas!

Alega-se, ainda, que funcionários do
ECAD percorreriam os estabelecimentos como casas noturnas, pianos-bar,
hotéis, restaurantes e shopping centers
etc., onde são executadas músicas ao
vivo, e que eles gravariam o repertório
executado para compor a amostragem
específica de música ao vivo. Os valores arrecadados seriam, então, distribuídos com base nas amostras coletadas. Eu, particularmente, toco nesses
estabelecimentos há mais de 25 anos
e jamais vi um funcionário do ECAD
gravando o que eu executo. Algum
de vocês, músico, proprietário ou frequentador de tais estabelecimentos, já
viu???
Outra grande e flagrante distorção dos
critérios de distribuição, finalmente
publicados, é o fato de não haver divisão entre a parte autoral e a parte conexa na remuneração da música ao vivo,
tal qual é feito com a música mecânica,

A alegação em defesa de tal distorção é
que os intérpretes e executantes dessa
espécie de música já são remunerados
pelo seu trabalho de execução, o que é
um absurdo e injustificável equívoco,
visto que os artistas intérpretes e executantes da música fixada em fonogramas também são remunerados pelo
seu trabalho, seja pelos ensaios ou pelas gravações em estúdios, e nem por
isso deixam de fazer jus à sua parcela
de Direitos Conexos. Os direitos conexos são relativos à interpretação e à
execução da música, e não relativos à
sua fixação!
A Lei 9.610/98, em seu artigo 7º, é
clara ao estabelecer que: “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) V – as

composições musicais, tenham ou não
letra; (...)”. (Grifo nosso).
No mesmo sentido se apresenta o Artigo 90 da mesma Lei: “Tem o artista
intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito,
autorizar ou proibir: (...) IV – a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira
que qualquer pessoa a elas possa ter
acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem; V – Qualquer
outra modalidade de utilização de suas
interpretações ou execuções”. (Grifo
nosso).
Ora, “qualquer outra modalidade de
utilização” inclui a utilização “Ao
Vivo” ou o desempenho pessoal da
execução e da interpretação, o que não
torna exclusivo para a modalidade fixada o benefício de sua remuneração!
Assim, defendemos a aplicabilidade
das regras de Direito Conexo aos Intérpretes e Executantes de Música ao
Vivo, que ela esteja expressamente
prevista na Lei e que os percentuais
de rateio da parcela dos conexos sejam
equilibrados e não desproporcionais,

como querem o ECAD e as Associações que deveriam defender os interesses de todos os seus associados, não
só de uma parcela deles.
Para que distorções como essas sejam
corrigidas, é preciso que a proposta de
modernização da Lei siga em frente
com a sua apresentação pelo governo
ao Congresso Nacional - seja qual for
o ou a presidente eleito/a, o mais breve
possível, para sua devida tramitação, e
que nela se estabeleça a vedação de tais
injustiças, como foi proposto por este
que aqui escreve, durante o período de
consulta pública no site do MinC, em
julho e agosto de 2010.
Entretanto, os músicos devem estar
atentos e acompanhar todo o processo com mobilização, evitando que
mecanismos escusos alterem o bom
curso das tramitações do projeto de
modernização da Lei no Congresso.
*Álan Magalhães é Cantor, Compositor e Violonista Popular, Diretor Tesoureiro do SindMusi / RJ e Bacharelando em Direito pelo UNIFESO
- Teresópolis/RJ

Projeto de lei prevê seguro desemprego
diferenciado para músicos
A luta por melhores condições para
os músicos de todo o Brasil ganhou
reforço no fim do mês de Agosto. A
senadora do PSDB do Mato Grosso
do Sul, Marisa Serrano, apresentou o Projeto de Lei N° 211/10
que prevê a concessão de segurodesemprego de forma diferenciada
para artistas, músicos e técnicos de
espetáculos.
A senadora quer que seja considerado o fato dessas categorias enfrentarem relações trabalhistas precárias. O texto do projeto diz que
os beneficiados terão que receber
as parcelas do seguro-desemprego,
mesmo que tenham trabalhado

com carteira assinada por apenas um
mês nos últimos 12 meses.
Ao comparar a situação das três categorias citadas a dos pescadores artesanais, a Senadora Marisa considera
que ambas enfrentam longos períodos
de inatividade.
A ideia de apresentar o projeto surgiu após a Comissão de Educação do
Senado promover audiência pública,
em dezembro de 2009, para discutir a
situação dos veteranos compositores da
música popular brasileira: ‘’A precariedade das relações trabalhistas artísticas
torna praticamente impossível que os
artistas consigam cumprir as condições

impostas aos demais trabalhadores
para obtenção do seguro-desemprego”,
argumenta Marisa Serrano.
O projeto foi encaminhado ao exame
da Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), onde aguarda a apresentação
de emendas dos senadores antes de sua
discussão e votação.
O sindicato apoia a iniciativa que, antes
de tudo, demonstra a preocupação pelas atividades atípicas e sazonais, mas,
antes de falarmos em desemprego, precisamos falar de emprego. E é esta a
grande questão: até quando trabalharemos informalmente? Se o mercado
que vem estimulando, para não dizer
forçando, a relação trabalhista somente

entre empresas, como o músico terá
acesso ao auxílio desemprego se a
pejotização é quem fala mais forte?
A quem realmente interessa a relação apenas entre empreendedores
(leia-se MEI e patrão) quando o
músico tem, na sua lei, a ferramenta
para sua contratação, seja ela eventual, a curto ou longo prazo?
É importante que o músico atente
a todas essas questões e entenda
que os recolhimentos de impostos
e INSS servem justamente para
que se possa criar leis e fundos
para esse tipo de atendimento social, como, por exemplo, o seguro
desemprego.

10- Jornal Musical - Edição Nº 46

Oportunidades
Workshop ‘A Semana do Músico’
Para comemorar o Dia do Músico, o SindMusi promoverá “A semana do músico”, entre os dias 22 e 26 de novembro. Para essa atividade,
o Sindicato oferecerá, em sua sede, vários workshops com o objetivo de orientar os associados em questões importantes para o crescimento
da qualidade do trabalho. Dentre os serviços oferecidos estão Elaboração de release profissional e Maquiagem. Profissionais dos dois ramos
estarão oferecendo aos participantes os conhecimentos básicos necessários para agregar valores ao seu talento. Informações: 2532-1219.

Obituário
Carlos Fernandes de Carvalho Leite 1924 - † 19/ 09/ 2010
Carlos era integrante do Grupo Época de
Ouro, do qual fez parte ao lado do seu parceiro musical e grande amigo Jacob do Bandolim. Nascido em Araruama/RJ, o músico
caracterizava-se pelo extremo profissionalismo e pontualidade nos ensaios, fazendo com
que sua figura fosse muito querida por todos
que o acompanhavam. Carlos Fernando era
o último integrante vivo do Época de Ouro e veio a falecer vitimado
por uma pneumonia.
Ezequiel Neves - 29/11/1935 – †07/ 07/
2010
Reconhecido nacionalmente por revelar
Cazuza, o compositor e jornalista Ezequiel
Neves também era produtor musical. Todos os discos do Barão Vermelho, que tinha
Cazuza como líder, foram produzidos por
Neves, em parceria com Guto Graça Mello.
Outros ícones da música nacional como Cássia Eller, Cauby Peixoto e Elizeth Cardoso
foram dirigidos pelo produtor. Pessoas próximas fizeram questão de
destacar a ajuda de Frejat, integrante da formação original do Barão
Vermelho, nos últimos dias de Ezequiel. Ele estava internado desde o
início do ano no Hospital São Vicente, na Gávea, para tratamento de
um tumor benigno no cérebro. Faleceu no dia 7 de julho, na cidade do
Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla de órgãos.
Radegundis Feitosa ( ) - † 01/ 07/ 2010
Um acidente de trânsito ocorrido às 10h10
do dia 1° de julho, na Rodovia BR-361, vitimou fatalmente o trombonista e Maestro
Radegundis Feitosa. O Maestro era considerado um dos três maiores trombonistas do
mundo e fazia parte do grupo Sexteto da
Paraíba. Radegundis viajava para a cidade
de Itaporanga/PB, onde faria um show em

comemoração ao aniversário da cidade. Além do Maestro, outros três
músicos estavam no veículo e também morreram. São eles: Roberto
Ângelo Sabino, de 41 anos; Luiz Benedito, 69, e Ademilton França,
de 24. Todos faziam parte da Orquestra Sinfônica da Paraíba que,
em homenagem ao falecimento do quarteto, promoveu, no início de
agosto, um concerto gratuito, com a participação dos dois filhos de
Radegundis Feitosa: Ramon Tavares e Radegundis Tavares.
Bailon Francisco Pinto - 04/ 06/ 1945 †
07/ 06/ 2010
Músico, durante 22 anos, da Orquestra do
Theatro Municipal, o grande violinista Bailon Francisco Pinto era tido como um dos
melhores do país. Em sua carreira, emplacou trabalhos com o rei Roberto Carlos e
outros grandes artistas nacionais. Nascido
em Minas Gerais, iniciou sua carreira aos
12 anos, na Escola de Formação Musical
PMMG. Depois passou pela Sinfônica de Minas, Orquestra da Polícia Militar Mineira, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra de
Câmara da Rádio MEC, Orquestra Petrobrás Sinfônica e pela OSB. A
causa do falecimento não foi divulgada.
Paulo Moura - 15/ 07/ 1932 - †12/ 07/
2010
Compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista, Paulo Moura tinha como ritmos
preferidos o samba, o choro e o jazz, sendo
reconhecido como um dos principais nomes
da música instrumental no Brasil. Ao longo
de sua carreira, o músico contabilizou 29
Ana Araújo
álbuns solo, além de outras nove participações especiais em trabalhos de outros artistas. Algumas composições, como Tarde de Chuva e Tempos Felizes,
são consideradas, por muitos, pérolas da MPB. O sucesso de Paulo
Moura alcançou a mídia especializada de países como Equador e
Tunísia, onde era considerado o Embaixador da Música Instrumental Brasileira. Faleceu no último dia 12 de julho, no Rio de Janeiro,
vítima de câncer no sistema linfático.
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Vitrine SindMusi - Lançamentos
LIVRO

CD
Trejeito - Valmyr de Oliveira
Mesclando vários estilos musicais, o versátil Valmyr
de Oliveira lança o CD Trejeito, no qual participou
como cantor, arranjador, compositor, produtor e instrumentista. Músicos como Paulão 7 Cordas, Carlos
Malta, Gilson Peranzzetta, Paulo Marcio e Fabiano
Salek ajudaram a enriquecer ainda mais o belo trabalho. O detalhe curioso da
obra é a alusão ao formato de disco de vinil existente no roteiro do trabalho. As
13 músicas do álbum são divididas em Lado A, somente com as músicas cantadas, e Lado B, com as instrumentais. Mais informações, acesse: www.myspace.
com/ valmyroliveira.

Pra Gente Fazer Mais Um Samba - Wilson das Neves
Wilson das Neves lançou seu terceiro trabalho
como cantor e compositor: o CD “Pra Gente Fazer
Mais Um Samba”. Baterista por formação, Wilson
é considerado um dos melhores no instrumento, na
história da música brasileira. Durante sua carreira,
acompanhou grandes nomes da música, como Elizeth Cardoso, Elza Soares,
Elis Regina, Wilson Simonal e Roberto Carlos. Chico Buarque não poupou
elogios ao trabalho do sambista, em recente entrevista: “Este disco nos traz
de volta o grande melodista que é Wilson das Neves. Escutei-o seguidamente
com deleite, comum sorriso, com um ciúme danado dos seus parceiros. Aí está
ele com sua graça, com a ginga que é só dele, com essa voz que deve ser a voz
rouca das ruas, eis aí Wilson das Neves cantando versos prenhes de sabedoria
popular”.

* Gota Pura - Clara Sandroni

A cantora Clara Sandroni lançou em setembro o CD
“Gota Pura”. No álbum, Clara tem o acompanhamento do pianista Paulo Malaguti Pauleira, resultando
numa parceria voz e piano que se estende pelas treze
faixas do CD. Canções anônimas do século passado
e alguns clássicos se juntam a canções de compositores mais modernos, como Luiz Tatit e José Miguel
Wisnik. Clara Sandroni tem 29 anos de carreira e esse é o seu nono CD. Além
dos trabalhos solo, Clara já fez participações em álbuns de Milton Nascimento
e Nelson Cavaquinho, entre outros.

Eis a Lapa... Processos e relações de
trabalho do músico nas casas de shows
da Lapa”
Em seu livro, Luciana Requião trata das relações
sociais de produção da música no Brasil, com
ênfase nas condições de trabalho em que o músico está inserido. O foco principal de sua obra é
a revitalização do Bairro da Lapa, no centro do
Rio de Janeiro, e a emergência de um novo mercado de trabalho para os músicos populares. O
livro está à venda no Sindicato dos Músicos, por
R$ 20,00, para associados, e R$ 30,00, para não-sócios. Mais informações
no telefone: 2532-1219.

* “Marcos Salles, Uma Vida”
Trinta e seis anos depois de sua morte, o compositor Marcos Salles (1885-1964) tem sua biografia escrita pela filha Marena Isdebski Salles,
em parceria com o marido, Vicente Salles. Marcos Salles foi maestro, violoncelista, professor
e, além de compositor, escultor, tendo criado
esculturas que lhe renderam, inclusive, alguns
prêmios. O livro vem acompanhado de um CD,
com 13 músicas, das quais 10 são do próprio biografado. O maestro estudou música no Rio de
Janeiro, completou sua formação musical acadêmica na Itália e foi contemporâneo, entre outros, de Alberto Nepomuceno e Heitor Villa-Lobos, com
quem trabalhou para o Estado Novo, na área musical.

Anuncie Aqui

Maiores informações
sindmusi@sindmusi.org.br

2532-1219
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