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Órgão Oficial do Sindicato dos Músicos
Profissionais do Estado do Rio de Janeiro

Edição Nº 49

Arranjo harmônico
Músicos demitidos e Fundação OSB assinam acordo coletivo que
cria uma nova orquestra. Ministro Lupi ratifica o documento.
No dia 9 de setembro uma solenidade que
ocorreu na sede do Ministério do Trabalho
do Rio marcou a volta dos músicos demitidos à Orquestra Sinfônica Brasileira. O
ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ratificou
o acordo coletivo que já havia sido assinado
por 31 dos músicos e pela Fundação Orquestra Sinfônica, na última sexta-feira, 02
de setembro. Compareceram ao evento boa
parte dos músicos demitidos, a presidente
do SindMusi e uma das reintegradas, Déborah Cheyne, além de funcionários da Superintendência de Trabalho. Entenda como
funcionará a nova orquestra na reportagem
da página 16.

Gênero em pauta
Sindicato dos Músicos realiza a 3 ª edição do Seminário
“A Mulher na Música”, nos dias 25 e 26 de novembro.

“ Missa celebrada em homenagem aos músicos lota Igreja de
Santa Cecília, em Botafogo”.
Página 14.
Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

Mapear as demandas das musicistas e entender o cenário musical
brasileiro para que se pense políticas públicas e ações específicas são
os objetivos do evento, que discutirá
questões trabalhistas, saúde ocupacional e legislação, entre outros temas.
Na ocasião, será lançada a 2ª edição do
livro “Acordes e Acordos”, contando

Parceiros
Institucionais

a história do Sindicato dos Músicos.
Também serão conhecidos os vencedores do I Prêmio de Artigo Científico
SindMusi, cujo objetivo foi o de fomentar a discussão em torno do papel
da mulher no cenário musical brasileiro e estimular a produção acadêmica com temática musical. Confira na
página 5

A OMB acaba
ou não?
Conheça o posicionamento
Oficial do SindMusi sobre a
decisão do Supremo Tribunal
Federal acerca da obrigatoriedade de filiação e pagamento
de anuidades à OMB.
Pág. 8

Descubra quem pode votar e se
candidatar na próxima eleição
do SindMusi. Pag.2
João Daltro fala sobre seu novo
livro “ O Velho e o Lago Azul”.
Pág.12
Projeto propõe seguro desemprego para músicos. Pág.10
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Cantochão, Fantasia e um
Episódio Sinfônico
Cantochão – canto monofônico e em uníssono.
Fantasia - Peça instrumental em que a imaginação do compositor tem precedência sobre os estilos e formas convencionais.
Episódio – Seção subsidiária ou intermediária de um rondó ou outra forma
musical, em fuga, qualquer passagem em que o tema principal não é ouvido.
(Dicionário Grove de Música)
O primeiro semestre desse ano atípico foi turbulento e denso; fatos antigos por
fim ganham holofotes.
O cantochão repetido à exaustão contra o autoritarismo e desmandos da OMB
de Norte a Sul do país por quase a totalidade da categoria, ganha um mote.
A decisão do STF em relação a uma ação de um músico de Santa Catarina
pode se transformar em um moto perpetuo e por fim, trazer uma forçosa transformação desta instituição. Lamentável é a parca compreensão da categoria,
que ao ler tal notícia comemorou entendendo que acabou a OMB. Urge uma
incursão no planalto, em consenso com a categoria, para discutirmos e definirmos uma nova OMB.
As CPIs do ECAD, na ALERJ e no Senado, que apuram entre muitas coisas, a
filiação de supostos compositores, é a fantasia reinando sobre o convencional.
Filiados fictícios, mas cifras reais. Até quando teremos que discutir se é ou não
necessário um órgão fiscalizador?
Um acordo coletivo de trabalho firmado entre o Sindicato e a FOSB-Fundação Orquestra Sinfônica põe fim a um dos mais trágicos episódios sinfônicos
vividos no Brasil. A crise iniciada em janeiro com clímax em abril, quando 33
músicos foram demitidos por justa causa. A turbulência colocou em discussão
a gestão uma instituição de 70 anos, trazendo a tona temas como mitificação
de maestros, uso de dinheiro público, qualificação do músico brasileiro e finalmente o que é a verdadeira cultura da música de concerto no país.
Os músicos serão recontratados, mas a discussão deve ser mantida. O Sindicato percebe a vitória e sabe que não foi nossa apenas, mas de toda a sociedade
que se mobilizou e solidarizou com estes músicos.
A mobilização e união em torno de temas que nos dizem respeito cotidianamente, OMB, ECAD e empregadores, por exemplo, são ingredientes para
uma receita infalível de sucesso e conquistas.
O Sindicato está profundamente envolvido nestas causas e tantas outras, e
observamos que o coro tem ganhado vozes e adesões, a categoria se mostra
mais organizada e coesa.
Nossa articulação com o legislativo e executivo vem gerando resultados notáveis, consequência de um reconhecimento de um trabalho sério e intenso.
Déborah Cheyne é presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro

Eleições 2011 – Fique atento!
O associado que tiver interesse em se candidatar precisa estar inscrito
há, no mínimo, 12 meses, considerando o primeiro dia da eleição.
Para votar, a exigência é pelo menos seis meses de inscrição, além de
estar em dia com suas obrigações junto ao sindicato.
A eleição para a renovação da diretoria do SindMusi é realizada de
três em três anos e está marcada para ocorrer nos dias 25 e 26 de
outubro deste ano. O prazo para inscrição de chapas vai até 26 de setembro, e tanto o modelo de ficha de inscrição quanto o requerimento
estão disponíveis no site www.sindmusi.org.br, na seção download.

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
27.903.624/0001-75
EDITAL: Pelo presente edital, faço saber que nos dias 25 e 26 de
outubro de 2011, no período de 10:00 às 16:00 horas, na sede desta
entidade sindical, localizada na Rua Álvaro Alvim n0 24, Grupo
405, Centro, Rio de janeiro, será realizada a eleição para a renovação da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Corpo de Suplentes,
para o que convoco todos os associados em dia com suas obrigações sindicais a participarem do pleito. Ficará aberto o prazo de 30
(trinta) dias, a partir da data da publicação deste edital, para o registro das chapas que concorrerão. O requerimento, em 3 (três) vias,
será dirigido ao Presidente da entidade, devendo ser assinado pelos
candidatos que integram a respectiva chapa. Na sede do Sindicato,
no horário de 10:00 às 18:00 horas, serão recebidos os documentos
relativos à chapa e fornecido o correspondente recibo. As impugnações de candidaturas observarão o disposto nos artigos 64 a 69 do
Estatuto em vigor (disponível na sede do Sindicato), cujos prazos
começarão a contar da data da afixação na sede do Sindicato da
relação das chapas inscritas para o pleito. Em caso de empate entre
as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição no prazo de 15
(quinze) dias após a respectiva convocação. Rio de Janeiro, 26 de
agosto de 2011.DéborahCheyne Prates - Presidente.Publicado no
D.O 26/08/2011 – seção 03.
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Diretoria Informa

Três anos: POUCO TEMPO para tanto a fazer
A atual gestão assumiu vários compromissos e cumpriu, dentro do seu limite,
boa parte das propostas.
Conseguimos ampliar a oferta dos cursos, workshops e seminários para, pelo
menos, quatro vezes ao ano, marca nunca atingida por outras gestões do SindMusi. O mais importante: tendo em vista o foco de nossa gestão na capacitação
e na profissionalização dos músicos, quase todos esses eventos foram gratuitos.
Assim, manteve-se a coerência de nosso empenho e protagonismo, compartilhado por outras reconhecidas entidades e instituições musicais, na campanha
pela volta da obrigatoriedade de música ao currículo das escolas do ensino
fundamental, entre outros assuntos.

QUADRO DEMONSTRATIVO 2009-2011

Além disso, ampliamos e estabelecemos critérios transparentes para
a concessão de apoio a projetos dos
músicos, o que resultou em boas parcerias, como no “Música e Saber”,
projeto realizado entre os dias 19 e
21 de novembro, na cidade de Barra
Mansa, interior do estado do Rio de
Janeiro, com o objetivo de ampliar o
acesso à informação e a instrumentos que viabilizem a realização das
práticas musicais; e no “Cena Musical”, implementado pela Secretaria de
Cultura de Teresópolis, em razão da
mobilização dos músicos da cidade
no Grupo de Trabalho da Música, do
Fórum de Cultura, representando mais
uma importante conquista da catego-

ria, compartilhada com o SindMusi/
RJ, por ter revertido a proibição de cobrança de ingresso nos equipamentos
públicos do município.
Nossa atuação pela formalização do
trabalho do músico dentro da legalidade é referência nacional, sendo a
necessidade do uso da nota contratual
uma das bandeiras mais defendidas
pelo SindMusi, a despeito de toda
campanha nacional contrária e, em
nosso entendimento, equivocada. O
reforço da consolidação da música
como profissão e a defesa dos direitos
trabalhistas tornou-se latente no caso
dos músicos demitidos da Orquestra
Sinfônica Brasileira, que alcançou re-

percussão e obteve apoio internacional.
Reconhecemos que ainda há muita
coisa a ser feita e que, na prática, nem
tudo funciona como desejamos. Mas,
conquistamos, e agradecemos o apoio
muito maisefetivo dos próprios músicos que, daqui para frente, nos dará
a força de que tanto precisamos para
lançar voos maiores. Tivemos um resultado tão produtivo que, até o início
de julho, houve 133 registros, entre
novos e retorno de associados aos nossos quadros, o que interpretamos como
reconhecimento da categoria pelo trabalho realizado.
Consolidamos nossa posição como
maior instituidor do CulturaPrev, o
que reflete a ampliação da consciência profissional dos músicos no que se
refere à necessidade de se prepararem
para o futuro com mais segurança.
Estreitamos laços de bom relacionamento - mas não de submissão - com
representantes e proprietários isolados
de bares, restaurantes e casas de show,
que nós, músicos, precisamos passar
a encarar como empregadores, não
só para cobrar o cumprimento da lei
nas contratações, como também para
oferecer um profissional mais ético,
consciente e bem capacitado. Com
essa ação, e diante da perspectiva de
crescimento econômico oriundo da
ampliação das indústrias petrolífera e
naval, bem como dos novos investimentos referentes aos preparativos dos
grandes eventos esportivos internacionais, almejamos, em curto-médio prazo, uma prática de aproximação maior
dos valores estabelecidos na Tabela de
Cachês do SindMusi.
Hoje, além da FIM – Federação Internacional de Músicos - e da CGTB
– Central Geral dos Trabalhadores, somos filiados ao DIAP - Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar -, que nos facilita acesso às agendas
dos parlamentares e nos conecta mais
diretamente aos Poderes Executivo e
Legislativo, auxiliando-nos, também,
na elaboração e acompanhamento dos

trâmites de Projetos de Leis que nos
dizem respeito, como no caso das propostas de alterações na Lei 3.857/60,
para que se torne mais leve, eficaz e adequada às necessidades atuais de nossa
categoria. Participamos de audiências
públicas que envolvem a profissão de
músico no Congresso Nacional e esperamos, num futuro próximo, filiarmonos também ao DIEESE, que poderá
nos ajudar a implementar um piso
salarial.
Enfim, o tempo de que dispomos foi
realmente muito pouco, mas o dedicamos integralmente à criação de
mecanismos, novas parcerias e, ampliação das existentes. Agradecemos
muito a você, músico, que participou
ativamente desse processo de confiança e perseverança junto conosco.
Mas, provavelmente, uma das maiores
vitórias de nossa gestão tenha sido a articulação para criação de uma entidade
trabalhista musical, com jurisdição em
todo o território nacional: a FENAMUSI. Para tal, mobilizamos sindicatos de vários pontos do país, como
Araraquara/SP, Bahia, Ceará, Goiás,
Manaus/AM, Pará, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Tocantins. Tudo
para obter a representatividade política
nacional que muito nos foi exigida,
além de defendermos e ampliarmos
os direitos dos músicos de uma forma
mais eficaz.
Alan Magalhães é diretor tesoureiro
do SindMusi
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SindMusi discute a questão do gênero em novembro
O “3º Seminário A Mulher na Música”,
organizado pelo Sindicato dos Músicos
Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, acontecerá nos dias 25 e 26 de
novembro e vai discutir a participação das mulheres no cenário musical
brasileiro. Saúde ocupacional, questões
trabalhistas, legislação e políticas
públicas específicas serão alguns dos
temas abordados. Na ocasião, também
haverá o lançamento do II volume do
livro “Acordes e Acordos”, que conta a
história do Sindicato dos Músicos, dos
anos 40 até a atualidade.
O objetivo do evento é mapear as demandas das musicistas e pensar políticas públicas e ações específicas. A
ideia é que surjam mais projetos de lei
que contemplem a questão do gênero,
como os Projetos de Lei nº. 136/2011,

do Senado, referente à igualdade no
trabalho, que tramita atualmente no
Congresso.
Destacamos a mesa sobre a “Saúde do
Músico”, mostrando como o trabalho
final do músico e seu desempenho
estão diretamente relacionados à prevenção, que pode evitar uma série de
doenças ocupacionais que costumam
afligir a categoria, como as chamadas
LER/DORT – Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares.
Outra mesa de suma importância será
“Senhoras do Samba”, dando voz a
mulheres que tiveram alguma espécie
de laço afetivo com nomes do samba
brasileiro e conseguiram, de maneira
criativa e com muita luta, encontrar
formas de manter vivo o trabalho de
grandes nomes da história do samba

em nosso país.
A novidade dessa edição é o concurso
de artigos acadêmicos produzidos por
universitários de todo Estado: o I Prêmio SindMusi A Mulher na Música. Os
artigos tiveram como temas centrais a
mulher e a música, mas também dialogaram com, pelo menos, dois outros
eixos temáticos, como violência, juventude, educação, trabalho, cultura,
cotidiano, história, mídia e saúde. Confira os vencedores no quadro rosa.
No dia 25 de novembro teremos a abertura oficial do Seminário, quando
haverá uma conversa descontraída sobre Rosinha de Valença, violonista e
compositora brasileira que faleceu em
2004 e é considerada uma importante
figura da MPB e da Bossa Nova, e que
será a homenageada dessa 3ª edição.

Maria Haro e Vera de Andrade, em um
duo de violões, executarão algumas
peças de Rosinha. A ideia é que seja
um misto de conversa e show, onde
pesquisadores, familiares e convidados que tiveram contato com a célebre
compositora levantem a trajetória de
Rosinha de Valença, esse ícone tão importante, mas, muitas vezes, esquecido,
da música brasileira.
Palestras variadas tratarão, no dia
seguinte, da questão do gênero na área
musical.
Músicos podem se inscrever até o dia
11 de novembro para expor gratuitamente CDs, DVDs e livros durante as
palestras do dia 26. Basta enviar um
e-mail para comunicacao@sindmusi.
org.br.

I Prêmio SindMusi de Artigos Acadêmicos

PROGRAMAÇÃO:

Em sua primeira edição, o objetivo do Prêmio SindMusi de Artigos Acadêmicos é fomentar a discussão em torno do papel da mulher no cenário musical
brasileiro e estimular a produção acadêmica em torno da temática musical.
Universitários de todo o Estado puderam participar do concurso, que ofereceu
prêmios em dinheiro para os autores dos três melhores trabalhos: R$ 1.500,00,
para o 1º lugar; R$ 1.000,00, para o 2º colocado; e R$ 700,00, para o 3º melhor artigo.

Dia 25/11
19h – Bate papo sobre Rosinha de Valença.
19h30 – Duo de violão com Maria Haro e Vera de Andrade.

- O objetivo foi incentivar a discussão a respeito do gênero na música sob
diferentes prismas. Por essa razão, foram aceitos trabalhos não só de alunos
de cursos de música, mas de qualquer graduação - explicou Luciana Requião,
da Comissão Organizadora do I do Prêmio.
Os vencedores do concurso irão compor uma mesa redonda juntamente com
alguns professores que participaram da banca do prêmio, como: Santuza
Cambraia Naves (Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio), Luciana Requião (Instituto de Educação de Angra dos Reis da UFF), e a socióloga
Edinha Diniz, autora do livro “Chiquinha Gonzaga: uma história de vida”.

Resultado final do Prêmio SindMusi de Artigos Acadêmicos.
Parabéns a todos!
1° José Jarbas Pinheiro Ruas - O violão feminino na República
Velha: Um recorte social entre 1920-1930”
2° Iraguaci Bezerra Santos - Tias Baianas: a importância da mulher negra na formação cultural carioca”
3° Renata Emily Fonseca Rodrigues – “Mulher: um produto transfigurado e renovado na MPB”
Menção Honrosa - Marcelle de Oliveira Bezerra – “Francisca
Gonzaga: genuinamente Brasileira”
Menção Honrosa - Roberta Ferreira - Novos Tempos...”

Dia 26/11
9h – Credenciamento.
9h45 – Abertura com Déborah Cheyne, presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.
10h - “O Corpo na Música”, com o fisioterapeuta Edmur Paranhos, formado
pelo IBMR e mestre em Educação pela UFRJ. Edmur faz parte de um grupo
de pesquisa em Saúde do Músico, com professores músicos renomados da
Uni Rio.
11h – Mesa Música no Nordeste, com Mary Pimentel, socióloga e autora
do livro “Terral dos Sonhos”. A socióloga mostrará sua pesquisa, que traz
um panorama da música popular cearense dos anos 60 e 70, traçando um
painel do músico nesse contexto, fazendo conexões com a situação atual das
musicistas que lá vivem.
11h40 às 12h40 - Mesa Políticas Públicas de Gênero - Deputada Inês Pandeló, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ALERJ
(CDDM).
12h40 às 14h- Almoço.
14h às 15h30 – I Prêmio SindMusi A Mulher na Música - Mediadora Santuza Cambraia Naves (Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio)
e participantes do Prêmio.
15h30 às 16h30 - Senhoras do Samba – as mulheres, filhas, netas e viúvas
dos sambistas ganham a palavra. Personagens femininas explicam como o
amor pelo ente querido, e o respeito à música e memória brasileira, impulsionaram-nas a encontrar formas para perpetuar o trabalho dos sambistas
com quem tinham laços familiares.
16h30 a 16h50 – CulturaPrev.
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Carolina Valverde

Nesta edição vou conversar com minha sócia, Ronise Costa Lima, sobre o tratamento e a prevenção das LER/DORT – Lesões por Esforço Repetitivo/Doenças
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho. Ronise é terapeuta ocupacional da área
da reabilitação física e integrante do EXERSER – Núcleo de Atenção à Saúde do
Músico.
CV: O que é LER/DORT?
RL: As lesões por esforço repetitivo (LER) dizem respeito a um conjunto de
doenças dos sistemas musculoesqueléticos causadas pelo excesso de uso de
uma determinada estrutura do corpo. Após ter ciência de que nem sempre
havia uma “lesão” nas doenças relacionadas à atividade ocupacional, houve a
alteração do nome para “Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho”
(DORT).
CV: Isso ocorre com os músicos?
RL: Sim. Os músicos, como outros profissionais, realizam tarefas com movimentos repetidos, muitas vezes sob pressão.
CV: A LER/DORT tem cura?
RL: Durante alguns anos não se acreditava na possibilidade do tratamento
da LER e na restauração da função, e por isso muitos jovens tiveram uma
aposentadoria precoce. Hoje em dia existe não apenas o tratamento com recuperação da função, como também a possibilidade de realizar estratégias de
prevenção que evitem o adoecimento.
CV: Como são as estratégias de prevenção?
RL: Sabendo que as doenças ocupacionais têm uma causalidade múltipla, os
diferentes fatores de risco devem ser compreendidos para serem minimizados. Dentre eles estão: os fatores ergonômicos (mobiliário inadequado, ambiente inapropriado e equipamentos inadequados); fatores físicos (movimentos
repetitivos com excesso de tensão, posturas inadequadas por longos períodos,
entre outros); fatores emocionais (estresse, ambiente de competição, nível
auto de cobrança e ansiedade de performance); e fatores organizacionais
(falta de intervalos, acúmulo de atividades e as dificuldades do trabalho em
equipe).
CV: Mas como fazer para enfrentar esses riscos?
RL: Alguns deles nós podemos enfrentar com pequenas mudanças de hábito,
como a inclusão em nossa rotina de práticas de aquecimento e alongamento,
controle do excesso de força utilizada na tarefa e na consciência do corpo
em movimento. Outros fatores que não dizem respeito somente a nós devem
ser verificados para identificar o que é possível mudar e o que não nos é
permitido alterar. Para que estes últimos não nos causem um adoecimento,
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A Saúde do Músico /

nós podemos mudar o quanto eles
interferem na nossa vida.
CV: O que se pode fazer para
tratar as LER/DORTs?
RL: O tratamento não deve ser focado na lesão ou na área acometida apenas.
Como eu disse antes, o adoecimento é multifatorial e se eu cuido de apenas
um desses fatores, como vimos muitas vezes acontecer, o músico volta a
sofrer com os mesmos problemas em um curto espaço de tempo. É necessário,
portanto, identificar os fatores que estão levando ao adoecimento e atuar de
forma mais abrangente.
CV: Como você tem feito o tratamento e a prevenção das LER/DORTs
com os músicos?
RL: Acredito que tratamento e prevenção andam juntos, pois se tratamos de
um problema com essa visão mais abrangente nós conseguimos resolver o
problema inicial e evitar que muitos outros venham a acontecer. Tenho realizado atendimentos individuais com foco assistencial e em grupo, com abordagem mais preventiva. No grupo tenho recebido, inclusive, pessoas que ainda não relatam queixas e sintomas, mas que já compreenderam a importância
da prevenção.
CV: E os resultados têm sido positivos?
RL: Sim. Tenho tido a oportunidade de ouvir depoimentos de músicos que
conseguiram incorporar essas estratégias em suas vidas e, com isso, estão
mantendo o quadro de melhora dos sintomas e, até mesmo, conquistando
um melhor desempenho nas suas atividades. Como exemplo, podemos citar
a fala de um deles, quando, no momento de sua reavaliação, disse que “não
é que não vou mais ter dor, mas o que aprendi foi a identificar logo o que
está causando e o que fazer para melhorar” (T.H.S.) Esse mesmo músico foi
reavaliado 6 meses após a alta do tratamento e continua com o mesmo ganho
obtido no mesmo.
Continuo aguardando sugestões de temas pelo e-mail: carolina.valverde@
gmail.com.
Até a próxima!
Carolina Valverde
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Para que serve a Contribuição Sindical?
Muitas pessoas não entendem para que
serve a contribuição sindical. Trata-se
de um imposto federal a ser pago por
todo aquele que esteja no exercício de
sua profissão, inclusive profissionais
liberais e autônomos. O pagamento é
realizado em favor do sindicato representativo da categoria ou profissão,
como previsto no Artigo 579 da Consolidação das Leis Trabalhistas, mais
conhecida como CLT.
Ao exercer concomitantemente duas
profissões, como no caso de músicos
que também são médicos, por exemplo, se esse profissional tiver registro em dois Conselhos deverá pagar
a contribuição duas vezes, uma para
cada sindicato, independentemente de
quantas titulações superiores detiver e
quantas exerça.
Outro fator que merece atenção é a
distribuição da contribuição. Embora
muitas pessoas acreditem que a contribuição fique toda para o sindicato,

não é isso que acontece. O sindicato
opera como um intermediário para recolhimento desse imposto e fica com
uma fatia do valor, sendo o restante
redistribuído para os órgãos competentes.
Apesar de o sindicato não ficar com o
valor integral da contribuição sindical,
conseguirmos investir parte do que é
arrecadado no músico, através de cursos profissionalizantes, ou para remunerar funcionários do SindMusi, como
o advogado trabalhista, que atende aos
contribuintes em situações específicas,
caso da homologação de contratos. O
SindMusi também colabora com os
poderes públicos no desenvolvimento
da solidariedade social, promove a
conciliação nos dissídios de trabalho,
e oferece convênios em parceria com
entidades assistenciais.
Outro ponto que gera dúvida é a diferença entre contribuição sindical e anuidade. Ao pagar a anuidade (opcional),

o músico tem direito a uma série de
vantagens, como atendimento ambulatorial de Clínica Geral e Cardiologia,
com médicos parceiros do SindMusi;
plano de saúde, assistência jurídica em
todas as áreas, e cursos gratuitos, entre

outros benefícios.
Para conhecer os direitos e deveres do
SindMusi e dos sindicalizados você
acessar nosso site www.sindmsusi.org.
br e baixar o Estatuto do SindMusi.
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Bastidores

Martinho da Vila e a homenagem inusitada
O amigo que vos escreve teve
a honra de fazer uma turnê
inesquecível com Martinho da
Vila, em 1999, em Portugal e
Cabo Verde.

entoando mornas e coladeiras,
músicas típicas de Cabo Verde.
O nosso colega chegava à mesa,
cantava uma música; outra mesa,
outra música. Inteira. Sempre.

Só pra lembrar: Martinho é muito
conhecido e querido em Portugal e África. Pensei comigo: o
que será que o rapaz vai cantar
quando chegar aqui? A resposta
veio rápida em minha mente.
“Não vai dizer que ele vai
chegar aqui...”, murmurou Martinho, que estava até curtindo o
cara cantando, mas queria ficar
na dele na hora do almoço, que
sempre demorava muito...
“Ele vem, Martinho. Fica tranNa Ilha do Sal, em Cabo Verde, quilo que ele vem. E vai cantar
faríamos o último show. Mas, Mulheres olhando pra você. E
por questões de produção – ou ainda vai cantar em coladeira!”
seja: passagens aéreas mais ba- “Não pode ser.”
ratas –, tivemos que ficar hos- “Quer apostar?”
pedados por uma semana. Pra Faltavam várias mesas. O colega
deixou a nossa por último e chefazer um show só.
gou ferindo o si menor mortal na
Almoço e jantar liberados, praia onda da coladeira.
o dia inteiro (o hotel ficava
literalmente na areia da praia) “Boa tarde, M´rtinhod´Vila, boa
porque não tínhamos outra tard` a todos...”
coisa pra fazer. Uma hora deu
E sem parar de tocar, disparou,
tédio. Mesmo.
com seu sotaque lusitano:
Eis que, em um dos almoços, Já tiv’ mulher’s d’ todas as
com todos à mesa, Martinho in- cores,
clusive, um simpático cantor local se acompanhava ao violão, D’ várias idades, d’ muit’s
amores...
Martinho virou pra mim e...
“Acertoooou!”
E relaxou, curtindo a homenagem inusitada! Ou nem tão inusitada assim...
Ao contrário do que pode parecer, o trabalho de músico não
é sempre divertido. E é bom
lembrar: é sempre trabalho.
Mas, em companhia de amigosferas como Claudio Jorge, Ivan
Machado, Marcelinho Moreira,
Paulinho Black e o saudoso
Ovídio Brito, a diversão estava
garantida em terras lusitanas e
africanas, numa turnê de pouco
mais de um mês!

Abraços!
Itamar Assiere

Posicionamento oficial do SindMusi/RJ sobre a decisão do STF
acerca da obrigatoriedade de
filiação e pagamento de anuidades à OMB
Para iniciar o assunto com clareza: A
decisão do STF se aplica somente ao
músico de Santa Catarina que ajuizou
a ação, que agora foi decidida em última instância.
A partir de agora os ministros do STF
podem tomar decisões semelhantes
sobre o assunto individualmente, sem
que precisem ser votados pelos demais ministros.
Trata-se, porém, de uma primeira decisão, o que não significa que decisões
posteriores venham a ter necessariamente o mesmo resultado, uma vez
que ainda não foi sumulado (não há
vários resultados iguais).
Ou seja: Para que outros músicos
adquiram o mesmo direito que adquiriu aquele músico de Santa Catarina,
terão que mover ações judiciais contra
a OMB e aguardar a decisão final, a
menos que consigam uma liminar (decisão provisória).
Ao SindMusi/RJ preocupa muito a
disseminação leviana e irresponsável
da informação enganosa de que nenhum músico precisaria mais cumprir
os requisitos legais para o exercício
da profissão. A Lei 3.857/60 - Lei do
Músico - continua em pleno e total
vigor!
Entendemos que a desregulamentação
total da profissão tornaria o trabalho
do músico uma atividade ainda mais
penalizada do que já é atualmente.
Apesar de reconhecer o anacronismo e
o perfil antidemocrático ao qual OMB
vem sendo conduzida há décadas, o
SindMusi/RJ, entidade responsável
pela defesa dos interesses profissionais dos músicos, não pode abrir mão
de instrumentos e prerrogativas concedidos pela Lei 3.857/60, que regulamenta a profissão de músico e é a
mesma que instituiu a OMB. Dentre
esses instrumentos, podemos destacar
a jornada de trabalho diferenciada de

05 (cinco) horas incluídos intervalos
para refeição e ensaios.
A relação trabalhista envolve vários
aspectos: o contratual, o previdenciário, o remuneratório, entre outros.
A desregulamentação da profissão seria um “tiro no pé” dos músicos, ao
contrário do que pensam os desavisados que ingenuamente comemoram,
contaminados por informações equivocadas.
O SindMusi/RJ tem atuado intensamente no campo político, para que sejam feitas alterações na Lei 3.857/60
de forma que ela se torne mais leve,
eficaz e adequada às necessidades
atuais da nossa categoria, propondo
mudanças diretamente aos Poderes
Executivo e Legislativo. Participamos
de audiências públicas que envolvem
a profissão de músico no Congresso
Nacional e trabalhamos ativamente na
criação da FENAMUSI (Federação
Nacional dos Músicos), obtendo, inclusive, apoio internacional para esta
empreitada.
Diante dos fatos recentes, urge que
nossos esforços políticos estejam ainda mais focados na revisão da Lei do
Músico, fruto de conquistas históricas
da classe musical pela valorização e
reconhecimento da profissão.
Estamos em tempo de grande expansão da área cultural, em que a música
e o músico brasileiro ocupam posição
de destaque.Precisamos de regulamentação específica. Vamos discutir
como o registro profissional dos músicos passará a ser tratado daqui para
frente.
Nossa proposta é que o registro passe
a ser feito no MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego, como no caso
dos Artistas e Técnicos, conforme estabelecido na Lei 6.533/78.
Diretoria SindMusi
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Notas Musicais
Projeto de Lei que cria Dia da Dignidade do Músico é apresentado na
Câmara
O Projeto de Lei N° 1006/2011, que inclui o dia 9 de abril no calendário
comemorativo da cidade do Rio, foi apresentado na Câmara do Rio, na última
semana. O autor do PL que cria o Dia Municipal da Dignidade do Músico é o
vereador Reimont (PT).
A ideia é imprimir na história da música brasileira o dia simbólico em que a
Orquestra Jovem se recusou a tocar no lugar da Orquestra Sinfônica Brasileira, já que vários músicos da OSB são professores ou colegas dos músicos da
Jovem. A crise entre os instrumentistas da OSB e a Fundação que administra
a OSB começou em janeiro deste ano, quando a FOSB impôs aos músicos
uma avaliação de desempenho obrigatória.
Emenda facilitando realização de eventos culturais foi aprovada pela Câmara
A Comissão de Educação e Cultura da Câmara flexibilizou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que dificultava vários eventos culturais. Por responsabilidade dessa lei tinham sido cancelados diversos festivais de cinema,
exposições, apresentações musicais, assim como mostras culturais. O texto
também vetava acordos entre o Ministério da Cultura e empresas culturais
das várias áreas.
Seguindo a sugestão do deputado Stepan Nercessian, essa nova emenda da
Comissão permite o prosseguimento dos eventos que foram realizados sem
interrupção durante os últimos 3 anos.
Músico na rede
O jogo Music City, que chega ao Facebook em agosto, convidará o jogador
a gerenciar sua carreira musical, através de um avatar. Antes de começar a
jogar, o internauta deve eleger um dos três objetivos: ganhar dinheiro, fama
ou investir na arte pela arte. A escolha vai implicar um estilo específico de
carreira virtual.
Acesso à cultura debatido pela Câmara
A Câmara dos Deputados está analisando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 49/07, que define o acesso à cultura como um dos direitos sociais.
Uma comissão especial deve ser criada para tratar desse assunto.
Foi discutido também o projeto de lei do Vale Cultura (PL 5798/09), que
deve ser aprovado ainda este semestre. Segundo a proposta, trabalhadores
que ganham menos de cinco salários mínimos receberão benefício de R$ 50
para despesas em eventos e bens culturais.
Projeto de lei propõe criação de Bolsa-Artista
Está tramitando um Projeto de Lei que propõe a implementação de uma Bolsa-Artista, no modelo da Bolsa-Atleta. O objetivo é apoiar artistas iniciantes.
Para ter direito à bolsa, é exigido ter pelo menos 12 anos de idade, ser matric-

ulado regularmente em instituição de ensino, além de apresentar currículo e
plano anual de aprimoramento artístico. A iniciativa partiu do senador Inácio
Arruda (PCdoB-CE).
Mapa da Cultura
Foi lançado um site que apresenta os pontos de cultura por todo o país. No
espaço é possível identificar no próprio mapa do Brasil, através da ferramenta Google maps, instituições culturais públicas e os projetos que contam
com apoio federal.
O mapa reúne estatísticas sobre os pontos de cultura por habitante e município, além de permitir a pesquisa por endereço, palavra-chave, tipo de
ação, linguagem artística ou público alvo. Conheça no site: http://www.mapasdarede.org.br/mapa/
PL gera polêmica na Bahia
Um projeto de lei que tramita na Bahia propõe que o poder público seja
proibido de contratar artistas que, em
suas músicas, danças ou coreografias
desvalorizem, incentivem a violência
ou exponham mulheres à situação
de constrangimento. A iniciativa é
para evitar letras como do “pagode
baiano”, gênero popular entre as
classes mais pobres. Uma dasletras
diz: “mulher é igual a lata, um chuta
e outro cata”.
Termina prazo para escolas incluírem ensino de Música como
disciplina
Acabou o limite de três anos dado às
escolas para incluírem no currículo da
educação básica o ensino de Música.
A lei 11.769 foi aprovada em agosto
de 2008 e resgata o ensino da Música
no Brasil, interrompido por cerca de
30 anos, devido à reforma educacional feita durante o regime militar, nos
anos 70. O ponto mais polêmico da
lei é quanto aos professores, que não
precisam ter formação específica.
Mas, de acordo com um estudo feito
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes), para atender a demanda criada pela nova lei, o número de professores de Música precisaria ser 20
vezes maior do que hoje, ou seja, deveria haver108 mil novos docentes.
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Oportunidades
Abertas inscrições para concurso internacional de Composição
O sétimo concurso internacional de composição HENRI DUTILLEUX
aconterá em St-Pierre-Des-Corps, na França. O júri será presidado por Henri
Dutilleux e Betsy Jolas. O concurso é aberto a compositores de qualquer
nacionalidade, sem limite de idade. Inscrições até 31 de outubro. Outras informações acesse: www.metaboles.fr

1º Concurso Internacional de Corais do FIRSC
O 1º Concurso Internacional de Corais do FIRSC é aberto a qualquer grupo
coral, com pelo menos quatro integrantes, seja ele amador, semi-profissional, profissional, brasileiro, estrangeiro, infantil, jovem, adulto, etc. Não
há restrição para um número máximo de participantes. A premiação para o
primeiro lugar é R$ 5 mil. Inscrições até 15 de outubro.
Site envia vídeos de jazz gratuitos
O site Jazz on The Tube envia dirariamente vídeos de jazz. Interessados
podem se tornar assinates do site e receber os vídeos. O serviço é gratuito.
Para conhecer acesse: www.jazzonthetube.com

Trabalhadores como quaisquer outros
Atualmente, 85% dos músicos, artistas
e técnicos de espetáculo em atividade
estão desempregados. A estimativa é
do Ministério da Educação e é um reflexo da natureza dessas atividades, que
geralmente são exercidas de forma autônoma.
É para garantir que esses trabalhadores
usufruam dos benefícios trabalhistas,
que, no dia 21 de junho, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte do Senado
aprovou um projeto de lei que prevê a
concessão de seguro-desemprego para
essas categorias. O texto agora será encaminhado para a Comissão de Assuntos
Sociais, que toma decisão terminativa.
Vale lembrar que outros países, como
França, Bélgica, Luxemburgo e Es-

panha, instituíram medidas que salvaguardam a categoria musical, seja por
benefício criado especificamente para
a classe artística ou por meio de um
sistema à parte.

De acordo com o PLS 211/10, de autoria da senadora Marisa Serrano (PSDBMS), o profissional precisa comprovar
ter trabalhado em atividades da área por,
pelo menos,trinta dias nos doze meses
anteriores à data do pedido do benefício,
e não poderá receber outro benefício
previdenciário de prestação continuada
ou auxílio-desemprego.
Outra exigência é que os músicos façam os recolhimentos previdenciários
relativos ao período de trabalho e não

possuam renda de qualquer natureza. O
benefício será concedido por um prazo
máximo de quatro meses, de forma
contínua ou alternada.
Como a maioria dos músicos é autônoma, dificilmente reúnem os requisitos
exigidos para obter o seguro-desemprego, salvo casos excepcionais como
músicos de orquestras e corpos de baile,
que costumam gozar de estabilidade.
O senador Walter Pinheiro (PT-BA) fez
uma declaração, em notícia veiculada
pelo portal do Senado, que ajuda a entender a situação desses profissionais.
Ele comparou a situação do pescador
com a do músico, alegando que as atividades de ambos são sujeitas “à safra”,
de caráter sazonal.

O projeto foi apresentado por solicitação
dos artistas, em especial os mais idosos,
em audiências no Senado. Consultado
sobre o tema, o SindMusi/RJ teceu considerações acerca de peculiaridades do
trabalho dos músicos, alertando que,
em geral, seus contratos de trabalho não
consideram a contagem de dias corridos, como na maioria das outras profissões, mas, sim, por apresentações, visto
que não é do senso comum considerar
o tempo dedicado aos ensaios e passagens de som, como de efetivo trabalho.
Contudo, esse PL pode representar uma
chance de garantir aos músicos, que são
trabalhadores como quaisquer outros,
acesso aos seus direito trabalhistas, que
devem alcançar a todos que trabalham,
independentemente do tipo de vínculo
ou atividade que exerçam.

Classificados
CASSIO DUARTE
Gravação de faixas e aulas de PERCUSSÃO online
Estúdio próprio 9391-8711 - music@cassioduarte.com

MORAIS DO ACORDEON E BANDA FERA SHOW
FORRÓ ORIGINAL. TEL: 3402-3608 9642-0353
moraisdoacordeon@ibest.com.br

BRUNO: Guitarrista, violonista, arranjador e produtor musical.
www.brunomusico.com.br
(21)7875-9441 ID 12*15495

LUTHIER - Newton Rolla
Restaurador de violino, viola e cello. Compra e venda.
Rua das Marrecas, 40 / 803 - Centro - Tel.: 2240-1016

CHORO E SAMBA é com Pixin-Bodega
Contatos para shows : Almir Bacana
9944.2183 e 8747.0953

SAMBATRIZ - Assistência Técnica das melhores marcas de som profissional.
Rua Ubaldino do Amaral, 70 Loja D - Centro Tel.: 2221-3373 HYPERLINK
“http://www.sambatriz.com.br” www.sambatriz.com.br
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Obituário
Percussionista Don Chacal 07/05/1941 a 13/03/2011
O músico Paulo Pereira D’Aquino,
conhecido como Don Chacal, faleceu
no dia 13 de março de complicações
renais. Ele iniciou sua carreira nos
bailes de São Paulo, no fim da década de 1950, para depois se tornar um
dos maiores percussionistas do Brasil
e atuar regularmente com excelentes
músicos. Ao longo de sua vida, ele
chegou a acompanhar Ney Matogrosso, Wilson Simonal, Sergio
Mendes, Chico Buarque, João Bosco, assim como Elis Regina,
Gonzaguinha e João Donato, e também participou da gravação
do álbum de Paul Simon “The Rythms of the Saints”. Recentemente, fez parte do grupo Conversa de Cordas, com quem gravou
os álbuns “Biscuit” e “Vou vivendo de folia”.
Cantora Bidú Reis - 05/03/1920 a
26/06/2011
A cantora, compositora e pianista,
Edila Luísa Reis, mais conhecida por
Bidú Reis, morreu no dia 26 de junho, aos 91 de idade. Nascida no Rio
de Janeiro, integrou o grupo As Três
Marias e lançou seu primeiro disco
em 1942, na Rádio Nacional do Rio
de Janeiro. Depois de dois anos, com
a dissolução do trio, a artista se apresentou na Rádio Globo e na Orquestra Tabajara. Durante a década de 1950, algumas de suas composições se tornaram grandes
sucessos, como “Festa de Luz”, “Bar da Noite”, imortalizada na
voz de Nora Ney, e “Interesseira”, na voz de Anísio Silva. Em
1954, o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro a escolheu como
Rainha dos Músicos. Bidú Reis também participou do filme “É
proibido Sonhar”, de Moacir Fenelon, escreveu o livro infantil
“A Inteligência Animal”, com versão radiofônica, e pertenceu à
União Brasileira de Compositores.
Músico Ed Maciel – 21/07/1927 a
4/08/2011
O trombonista, arranjador, compositor e maestro, Edmundo Maciel
Palmeira, morreu no dia 4 de agosto.
Com formação erudita, chegou a tocar como primeiro trombonista na
Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de Rio de Janeiro. Formou
o primeiro próprio grupo, “Cariocas
Serenaders”, depois criou o “Conjunto 7 de Ouros”, e ainda a formação chamada “Edson Maciel e sua
Orquestra”. Também participou de outros grupos como “Os Gatos”, “Os Cobras”, e tocou com muitos grandes nomes da MPB.
O artista participou tanto da área da música popular quanto da
música erudita e instrumental.

ForCaos 2011, muito além do
sexo, drogas e rock androll
Em sua 13ª edição, Rock Underground,
o ForCaos, uma das principais atividades
desenvolvidas pela Associação Cultural
Cearense do Rock (ACR), objetiva congregar bandas de rock, em todos os seus
gêneros e estilos, oriundas de diversas
localidades do país. O resultado é uma
verdadeira troca de experiências musicais, culturais e sociais.
Apresentaram-se 18 bandas no palco
do Anfiteatro Dragão do Mar, com um
público de aproximadamente 1.500 pessoas. Paralelamente aos shows, são oferecidos cursos/oficinas de instrumento,
roadie, canto, além de workshops.
Mas a parte vital do festival são os seminários, que discutem temas relevantes
para o público juvenil inserido no universo musical. Neste ano, foram organizados três seminários, realizados no
Centro Cultural do Banco do Nordeste
(CCBN). Uma das discussões contou
com a participação de Luciana Requião,
instrumentista, arranjadora e professoradoutora em Educação pela UFF, e diretora do SindMusi. A partir dos dados obtidos na sua pesquisa sobre os processos e
relações de trabalho do músico nas casas
de shows da Lapa, no Rio de Janeiro, a
musicista discorreu sobre várias questões
relativas à profissionalização dos músicos, condições de trabalho, questões
salariais, trabalho excedente, sindicalização e consciência política.
No segundo dia, 22, presença da pesquisadora e doutora em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) Cláudia Souza Nunes
de Azevedo, que falou sobre a produção
de sentidos musicais e conceituais no
Heavy Metal. Numa perspectiva de
Semiótica, a palestrante esclareceu sobre aspectos simbólicos inseridos no
rock-metal extremo. Tal como ocorre
em qualquer gênero ou estilo musical,
o “metal” configura-se dentro de uma
estrutura melódica, harmônica e rítmica
muito específica, codificada. Muito mais
que um signo musical, esse gênero incide
em uma multiplicidade de sentidos nas

vestimentas, na dança, no movimento
de palco, na forma de cantar, no modo
de “ser”, numa identidade bastante peculiar.
No terceiro e último dia, 23, a palestra,
seguida de debate, convergiu para o
tema: A Música e Redes Sociais. Os palestrantes convidados foram Ivan Ferraro e Tales Lopes. O primeiro é músico,
produtor cultural, diretor da empresa
Midiamix Comunicação e presidente da
PRODISC (Associação dos Produtores
de Disco do Estado do Ceará). Idealizador e coordenador da Feira da Música.
Talles Lopes é presidente da ABRAFIN
(Associação dos Festivais Independentes), membro do Ponto de Articulação
Nacional Fora do Eixo, do Fórum de
Música de Minas Gerais e do Conselho
Nacional de Políticas Culturais.
A discussão girou em torno da relação
das redes sociais com a música, que
cada vez ganha mais espaço na pauta da
música independente. A utilização de
ferramentas da internet como Twitter,
Facebook, Orkut, blogs, Youtube, por
parte dos músicos, produtores culturais
e pesquisadores, tem possibilitado a
ampliação da comunicação entre esses
atores sociais. Essa revolução silenciosa gera um diálogo cada vez maior entre
esses grupos, resultando no crescimento
de festivais e grupos musicais independentes, bem como o compartilhamento
de músicas, textos, vídeos, etc.
O seminário vai resultar numa publicação, prevista para janeiro de 2011. O
evento teve o patrocínio do Banco do
Nordeste (BNB) e da Prefeitura de Fortaleza.
Mary Pimentel é coordenadora do
seminário ForCaos 2011, professora
e pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade de Fortaleza (Unifor). Também é
musicista. Autora do livro “Terral dos
Sonhos: o cearense na música popular
brasileira”. Integra a Associação Cultural Cearense do Rock (ACR).
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Entrevista

João Daltro lança livro de contos
João Daltro, que lançou recentemente o livro: O Velho e o Lago Azul.
O autor, que também é poeta, pintor, e aspirante a fotógrafo, foi, por 20
anos,spalla da Orquestra Sinfônica Brasileira e primeiro violinista do
Quarteto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de tocar em
mais de 30 conjuntos no Brasil e no exterior.
Filho de músicos - do violonista, saxofonista, clarinetista, arranjador e
compositor, João Alvino de Almeida, e da professora de Educação Musical e piano, Guiomar de Almeida, - Daltro escreve história sobre músicos, para músicos. Em entrevista ao Jornal Musical, ele conta sobre o
livro e dá uma “palhinha” de algumas histórias.
Jornal Musical: Como surgiu a ideia de criar um livro, e qual a explicação para seu título?
Daltro: Foi quando me aposentei e fui morar na pacata Araruama, na Região
dos Lagos, que encontrei a inspiração para criar os contos. Lago Azul é o
nome do Condomínio onde vivo. O velho é meu alter ego, já que compartilho
com os leitores experiências pessoais.
JM: Então todos os contos e crônicas são histórias reais vivenciadas por
você?
Daltro: Algumas passagens não foram vivenciadas exatamente por mim.
Como cresci na Rua dos Inválidos e ouvi muitas lendas dos malandros da
Lapa, não poderia deixar de relatá-las, de alguma forma. Mas a maior parte
das histórias são experiências de vida e bastidores dos meus 57 anos como
profissional da música, em uma linguagem leve, divertida e poética.
JM: Você levanta em suas histórias, entre outras coisas, problemas típicos de quem vive da música. Qual seria o principal problema dos músicos, em sua opinião?
Daltro: A falta de união. A maior dificuldade dos músicos é entender que a
categoria só será vitoriosa quando cada um assumir para si o papel de ser
político, já que o problema de um costuma ser o problema de todos, especialmente quando pensamos nos músicos de uma orquestra sinfônica. Além
disso, existem os salários ruins e as péssimas administrações, que costumam
não levar em conta as peculiaridades do músico, que geralmente são pessoas
mais sensíveis.
JM: O livro também tem passagens cômicas. Poderia relatar alguma?
Daltro: Estávamos tocando a ópera “Lo Schiavo”, de Carlos Gomes, e fazia
muito calor no teatro, pois a administração decidiu desligar o ar condicionado
para poupar energia. Marcello Pompeu, que já reclamava do calor durante os
ensaios, colocou um ventilador portátil próximo ao seu assento e perguntei a
ele o motivo de não ter ligado. Ele respondeu que a hora iria chegar. E chegou. Durante o ato que apresenta a cena de Alvorada, marcada pelas flautas
e clarinetes em um ambiente de quase silêncio, ele ligou o aparelho. O barulho do ventilador, que inicialmente era quase imperceptível, começou a se
destacar até um ponto que os “tec-tecs” foram ficando mais fortes e a plateia
começou a pedir silêncio. O maestro Morelenbaum olhava desesperadamente

para Marcello, que alegou não poder desligar o ventilador, visto que
o aparelho estava preso em curtocircuito na corrente elétrica do
teatro. Os músicos riam, a plateia
reclamava, o maestro se irritava, até
que o ventilador literalmente explodiu, soltando faíscas que afastaram
os músicos de seus lugares. Ao final do concerto, o maestro disse a
Marcello que ele cometeu um ato
de indisciplina e o músico retrucou, afirmando que não era eletricista e que pretendia processar o
teatro por ter estragado seu ventilador. Um ato jocoso? Um recado
político à administração? Acredito
que uma mistura dos dois.
JM: Você teve uma trajetória permeada pela consciência e atuação
política, seja em sua atuação como ex-presidente do SindMusi ou frente
à Federação dos Trabalhadores em Difusão Cultural do Rio. A obra, de
alguma, tem algum objetivo ou mensagem política?
Daltro: Com certeza. Meu objetivo com o livro é colaborar com o progresso
artístico e profissional do músico brasileiro, tocando em especial os jovens,
através dos contos que mostram a doce e exaustiva labuta do músico em
nosso país, seus sofrimentos, esperanças, alegrias, animação, autenticidade.
É primordial que a juventude entenda que injustiças sempre ocorreram com
os músicos, e que a categoria deve se organizar e consultar profissionais do
Direito, da Administração, da Economia e cobrar de seus órgãos de classe – o
Sindicato e a Ordem dos Músicos – uma participação cada vez mais intensa
e determinada.
JM: Você também foi, por duas décadas, spalla da Orquestra Sinfônica
Brasileira. Como você acha que deve ser a postura de um spalla?
Daltro: Acho que quem já foi spalla nunca perde o espírito de spalla. Já peitei
maestro “gringo” por destratar os músicos. Posso afirmar que cumpria com
meu papel de spalla, termo que, traduzido, significa “ombro”. E um spalla é
justamente isso: o ombro da orquestra, onde todos os músicos se apoiam.
JM: O que você acha da crise que a OSB vivencia hoje?
Daltro: Para mim, maestro e músicos são iguais, já que ambos têm graduação.
A diferença é que o maestro escolhe reger com um pedaço de pau de um lado
(batuta), e os músicos decidiram tocar com outro pedaço de pau do lado oposto (instrumentos). O maestro se sairá bem se entender que é um mestre entre
professores. Deve haver respeito mútuo na relação regente-instrumentista.
JM: Alguma mensagem final?
Daltro: Dedico esse livro aos meninos da Orquestra Jovem que se recusaram
a substituir seus professores, em abril, no Municipal. E deixo como mensagem uma frase do Papa João Paulo II, que, certa vez, disse: “Não tenham
medo”. O medo paralisa e impede que as pessoas lutem. Sem lutar seremos
engolidos.
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Vitrine SindMusi - Lançamentos
CD
Amigo e Outras Coisas, Sílvio da Silva Júnior
– 40 anos depois
O compositor Sílvio da Silva Júnior lançou
o projeto “Amigo e Outras Coisas, Sílvio da
Silva Júnior – 40 anos depois”, que inclui um
caderno de partituras e um DVD duplo. O DVD
reúne imagens de 31 músicas, executadas em
dois shows realizados no Auditório do BNDES.
Participaram dos espetáculos grandes nome da MPB, como Arlindo Cruz,
Fátima Guedes, Pery Ribeiro, Sílvio Cesar, Wanda Sá e Guinga. As músicas foram orquestradas e regidas pelo genial maestro Gilson Peranzzetta e
executadas pela Orquestra dos Sonhos.
Tantas Marés
O novo álbum de Edu Lobo, depois de 15 anos,
traz composições inéditas com Paulo César Pinheiro (“Coração Cigano”, “Qualquer Caminho”), além de recriações de parcerias com
Cacaso (“ Angu de Caroço”) e Chico Buarque
(“Ode aos Ratos”, “Ciranda da Bailarina” e “A
Bela e a Fera”). O disco, lançado pela Biscoito
Fino, tem produção e arranjos assinados por Cristóvão Bastos e conta com
a participação da cantora Monica Salmaso.
João Canta Sings Sade
João Pinheiro canta sucessos da cantora anglonigeriana Sade, incorporando ao estilo newbossa ritmos latinos, como o samba, a ciranda,
a salsa, o tango e o afoxé. Nesse disco, o artista
mostra todo seu talento, interpretando clássicos
do pop, como “SweetestTaboo” ou “Paradise”
numa versão brasileira. Duas músicas do álbum, “No Ordinary Love” e “Allaboutour Love” fazem parte da trilha
musical da novela Caras e Bocas.
Coloratus
A Academia Brasileira de Música acaba de lançar mais um CD no selo
ABM Digital: COLORATUS, com obras de Jorge Antunes, escritas para
orquestra, algumas incluindo coro e sons eletrônicos. O CD traz cinco
obras em que Antunes utilizou sua técnica cromofônica de composição.
O título “Coloratus” se refere justamente àquela técnica, em que Jorge
Antunes trata os sons como se fossem cores.
As gravações foram feitas por orquestras do Brasil, da França e da Bélgica, sob a regência do maestro Jorge Antunes.
Preço do CD: R$ 25,00
Para adquirir o CD, envie um e-mail para: sistrum@sistrum.com.br

Músicos recebem graças em missa celebrada pelo Arcebispo do
Rio, D. Orani
Foi realizada no dia 31 de agosto,
às 19h, uma missa em Ação de Graças aos músicos do Rio de Janeiro,
que foi celebrada pelo Arcebispo do
Rio, D.Orani. A missa não poderia
ser em um lugar diferente: a Igreja
de Santa Cecília, em Botafogo. A
santa é a padroeira dos músicos.
Os fiéis se encantaram com a missa,
que foi marcada pela musicalidade,
e acompanhada pela Orquestra de
Cordas SindMusi.
Durante a celebração, que durou
quase duas horas, D.Orani falou
sobre a importância da música para
sociedade.
- A sociedade capitalista, às vezes,
não vê a beleza e a importância do
trabalho dos músicos. A música é
um dom, que temos que incentivar
e valorizar – afirmou D. Orani.
No encerramento da cerimônia, a
presidente do SindMusi, Débora
Cheyne, homenageou Dom Orani
e parabenizou o trabalho da Rádio
Catedral, emissora oficial da Arquidiocese do Rio, no sentido de
cumprir seu papel na democratização da cultura e comunicação.
- Não é por um acaso que D.Orani,
que é especialista em comunicação
e ex-presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e
Comunicação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, esteja
sendo homenageado pelo SindMusi. Reconhecemos no trabalho do
arcebispo e da Rádio Catedral o exercício da democracia, refletido na

Missa lota a Igreja de Santa Cecília, em
Botafogo

ousadia da grade de programação
– afirmou Déborah, que também
sinalizou programas que ela classificou como “oásis” na programação
dos rádios no Brasil.
- Nós, músicos, não poderíamos
deixar de chamar a atenção para
programas como “Forma Instrumental”, que prestigia há 18 anos,
diariamente, um segmento desfavorecido nas rádios, palcos e mídias em geral: a música instrumental brasileira. Outro programa que
merece ser citado é o “Encontro
com os clássicos”, que dedicado à
música de concerto, também raramente lembrada.

Anuncie Aqui
Maiores informações
sindmusi@sindmusi.org.br

2532-1219
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Arranjo harmônico

Músicos são reintegrados à OSB

Diretor Executivo da FOSB, Sérgio Fortes, presidente do SindMusi, Déborah Cheyne e
advogado SindMusi, Ricardo Callado.

No dia 9 de setembro, uma solenidade
que ocorreu na sede do Ministério do
Trabalho do Rio marcou a volta dos
músicos demitidos à Orquestra Sinfônica Brasileira. O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ratificou o acordo
coletivo que já havia sido assinado
por 31 dos músicos e pela Fundação
Orquestra Sinfônica na última sextafeira, 02 de setembro. Compareceram
ao evento boa parte dos músicos reintegrados, a presidente do SindMusi,
Déborah Cheyne, além de funcionários da Superintendência de Trabalho.
Destaque também para a presença
de Myrian Rios (PDT), do diretor tesoureiro da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB-Rio),
Leandro Costa, e do presidente do
Sindicato de Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e no Audiovisual, Luiz Antonio
Gerace (Chacra).
Após a apresentação de um grupo de
cordas, que tocou o Prelúdio da Bachiana nº4 e a Cantilena da Bachiana
nº5, de Villa-Lobos, o ministro Lupi
disse que era um privilégio ouvir
músicos tão talentosos e falou a sobre
a importância da valorização da arte,
em especial a música.
- Cresci ouvindo os concertos da
Quinta da Boa Vista, com o maestro
Isaac Karabtchevsky e fico muito feliz
que os músicos que compõe a OSB,
que é um verdadeiro patrimônio cul-

tural, estejam de volta. Em nossa sociedade por diversas vezes não valorizamos a música e os músicos como
deveríamos. A volta dos músicos não
foi só uma vitória dos trabalhadores,
mas sim de toda sociedade que poderá
continuar a se deleitar com música
de qualidade e espetáculos de alto
padrão, afirmou o ministro.
A assinatura do acordo coletivo encerra, após sete meses, o imbróglio que
culminou na demissão de 33 músicos
da Orquestra Sinfônica Brasileira. O
acordo cria uma nova orquestra, que
tocará paralelamente com a OSB, sem
a regência de Minczuck, e em um
regime que não prevê exclusividade
nem a obrigatoriedade de avaliações
de desempenho. Além da reintegração, outra possibilidade prevista no
documento, e escolhida por quatro
músicos, foi a de converter a demissão
por justa causa em demissão normal.
Um músico não aderiu e três decidirão
nos próximos dias.
Pelo acordo, os membros da nova orquestra terão estabilidade até 31 de
agosto de 2013 e serão submetidos ao
Regime Interno antigo. Confira mais
detalhes no quadro laranja, ao final da
matéria.
Para Déborah Cheyne, presidente do
Sindicato dos Músicos, o sentimento
é de vitória:

Documento elaborado em conjunto pelo SindMusi e
a FOSB
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Regime Interno antigo. Confira mais
8- Aqueles que não quiserem retornar aos quadros da Instituição terão suas
demissões por justa causa convertidas em demissão imotivada, com o recebimento das verbas rescisórias e a manutenção do plano de saúde pelo
prazo de seis meses. Estes músicos receberão também uma indenização
de valor correspondente ao somatório dos salários retroativos. Os valores
devidos serão quitados em prazo estabelecido em comum acordo.

- É uma grande vitória, conquistada
após oito meses de luta e tensão. Estivemos envolvidos intensamente durante todo o processo e, naturalmente,
do início da crise até a assinatura do
acordo muita coisa mudou; o contexto
hoje é outro.

dos aqueles que nos apoiaram todo
esse tempo. Devemos muito a essas
pessoas, instituições e parlamentares,
disse Déborah.

O último mês foi marcado por negociações intensas, com reuniões quase
diárias, entre músicos e a FOSB. O
documento final, selado entre os músicos e FOSB foi assinado por grande
parte dos instrumentistas.

A nova orquestra, que ainda não tem
um nome definido, será também composta por quatro dos sete músicos veteranos da OSB, idosos ou com mais de
30 anos dedicados ao trabalho. A eles,
que ficaram em “suspenso” durante a
crise, foi dada a opção de permanecer
na OSB ou integrar o novo corpo orquestral. Os outros três veteranos ainda não se posicionaram.

- A adesão de um número substancial
de músicos ao acordo mostra que o resultado de negociação atendeu bem a
demanda atual. Essa não é uma vitória
apenas do sindicato ou dos músicos
contemplados no acordo, mas de to-

Apesar da ideia de se ter duas orquestras soar inusitada, existem casos bem
sucedidos de duas formações em Chicago, Boston e Los Angeles. Os músicos devem começar os ensaios em
breve.

