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

Edição Nº 50 - Dezembro 2011

Sindicalistas
reivindicam aplicação da Lei da
Música nas Escolas e o direito
dos músicos de
embarcarem com
instrumentos em
viagens aéreas.
Em uma reunião ocorrida no
dia 25 de novembro, no Sindicato dos Jornalistas do Rio de
Janeiro, líderes sindicais que
representam a categoria musical em 12 estados discutiram
sobre a ausência de regulamentação da Lei 11.769/08,
que prevê a obrigatoriedade do
ensino de Música nas escolas
brasileiras de educação básica,
e elaboraram uma manifesto,
que foi encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, e ao
Ministério da Cultura, MinC.
Outro ponto abordado foi a dificuldade que as empresas aéreas
vêm impondo aos músicos que
tentam embarcar com instrumentos e equipamentos musicais. página 4.

Músicos da OSB Orquestra &
Repertório homenageiam Biblioteca Bialik e OPES. pág.10

Parceiros Estratégicos
CulturaPREV

No compasso do Trabalho
Chapa 1 vence eleição para o triênio 2012/2014.

Diretoria do SindMusi eleita para o próximo triênio.

Por 145 a 50 votos (74,53%), a Chapa
1 venceu a eleição para o mandato
do próximo triênio. A apuração foi
encerrada às 16h30, do último dia 18
de novembro, na sede do sindicato. A
chapa vencedora é uma composição
de diretores da última gestão e novos
membros.
De acordo com a presidente recémreeleita, Déborah Cheyne, a intenção é
continuar com o trabalho que o sindicato vem desenvolvendo nos últimos
anos, contando com novos olhares, trazendo para a pauta da entidade novas
questões, sem perder de vista as atuais
bandeiras. Veja os diretores eleitos, e
os principais compromissos da próxima gestão, na matéria da página 3.

“Só existe democracia se todas as esferas do
poder forem representadas igualmente”
A deputada Inês Pandeló (PT-RJ) falou sobre a representatividade feminina no Brasil e, apesar de reconhecer avanços, afirma
que há muito a ser feito. A discussão fez parte do 3º Seminário
A Mulher na Música.
Uma das mesas de destaque do “3º
Seminário A Mulher na Música”, que
aconteceu nos dias 25 e 26 de novembro, foi comandada pela Deputada Inês
Pandeló e discutiu políticas públicas
para mulheres. Durante o seminário,
ocorreram também debates sobre

saúde ocupacional e o papel da mulher
no cenário musical, além da apresentação dos artigos vencedores do I Prêmio SindMusi A Mulher na Música, e
uma homenagem à violonista Rosinha
de Valença. Confira tudo o que aconteceu no seminário, nas páginas 4 e 5.

Sindicato e Intensivo de Música
sorteiam bolsa de estudo para
2012. pág.12

Confira a Tabela Referencial de
Cachês na página 7.

Parceiros
Institucionais

A deputada Estadual pelo PT-RJ, Inês Pandeló,
falou sobre políticas públicas de gênero.
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Diretoria Informa

Sindicatos cobram da ANAC soluções para músicos
que não conseguem embarcar com instrumentos
Reclamação constante da categoria, a dificuldade de viajar com
instrumentos para fazer shows ou,
até mesmo, de despachá-los, faz
com que músicos, às vezes, não
consigam embarcar. Quando isso
acontece, são orientados a procurar o setor de cargas, dando início
a outra novela: várias exigências
burocratizam o processo, que se
torna exaustivo.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011
À
Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC
Brasília (DF)
Os músicos e entidades representantes dos músicos e produtores de shows
musicais no Brasil, solidariamente solicitam através deste documento a atenção e providências dessa Agência quanto
às sérias dificuldades que a produção
musical brasileira vem encontrando para o transporte aéreo dos seus instrum
entos e equipamentos de trabalho, e
se propõem à busca conjunta de soluções. As restrições e procedimentos
adotados pelas companhias aéreas vêm
causando transtornos e inviabilizando a circulação do bem cultural mais
importante e reconhecido do nosso país: a
Música.
O manifesto foi assinado por 12 sindicatos, pela Abeart, Associação Brasileir
a de Empresários Artísticos, pelo Fórum Nacional
de Música, pela Federação Nacional das Cooperativas de Música, e vários
músicos e artistas.

Quando as empresas aéreas são
criticadas, jogam a responsabilidade na conta da ANAC, que,
por sua vez, também transfere o
ônus para as companhias aéreas,
postergando uma solução para o O som é o elemento fundamental da urnas. Depositaram reconhecimento e este episódio revelou o contrário. Músiatividade, já o silêncio o alimento que confiança.
cos em todo o país e até mundo afora
problema.
nutre o espírito do músico, criador em Lisura e comprometimento deram tom se mobilizaram. Ficou óbvio que, no

Dizem que os músicos são desunidos. Talvez sejam.

É no intuito de melhorar esse
quadro, que sindicatos que representam a categoria em vários
locais do Brasil assinaram um
documento, exigindo, da ANAC,
providências quanto ao caso.
Confira, ao lado, o documento
na íntegra:

Expediente

potencial.
No mês de novembro que passou, a
categoria recorreu ao silêncio. Músicos exerceram seu direito ao voto e,
num gesto silencioso e consciente, depositaram nas urnas a responsabilidade
nesta já conhecida diretoria, somada
aos novos integrantes, de conduzir a
gestão de 2012-2014.
Responsabilidade. Sim, devemos repetir em alto e bom som. Representar a
classe musical fluminense é uma grande
responsabilidade. A maturidade daqueles que seguem nesta jornada, aliada
ao espírito renovador dos que ingressam, devem ser os ingredientes essenciais para cumprir a missão que nos foi
destinada por 75% dos votantes, que
depositaram mais que uma cédula nas

à nossa gestão, e não há de ser diferente nos próximos anos.

O ano de 2011 foi turbulento. A crise da
OSB, que durou oito meses, nos levou
às páginas da grande mídia. A solução
ideal ainda está se moldando. Restam
feridas abertas, pois a crise desvendou
que há um sistema perverso sob um
véu que nada tem a ver com a nobreza
da nossa arte.
Já em termos trabalhistas, o sindicato
construiu, após tensas negociações, um
acordo coletivo onde a reintegração
dos músicos demitidos se deu de forma
favorável, garantindo os benefícios
e direitos trabalhistas dos que foram
afastados de suas funções.
A classe é desunida? Talvez seja, mas

momento que quiseram nos silenciar,
houve um apoio ensurdecedor, que
desmitificou a dita desunião. Talvez
ainda desconheçamos o poder de nossas vozes e o fato de que, quando somos
muitos, nossos apelos são respeitados e
devidamente encaminhados.

Precisamos abandonar a ideia de que
bastam aqueles que nos representam e
fazer valer a força individual. A soma
permite agilidade nos percalços. Nossa
índole é solidária.
Somos muitos, somos bons, somos
sons e sós, apenas silêncio.
Déborah Cheyne – presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro.
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Chapa 1 vence eleição para
diretoria do SindMusi-RJ
Por 145 a 50 votos (74,53%), a Chapa 1
venceu a eleição para o mandato do próximo triênio. A apuração foi encerrada às
16h30, do último dia 18 de novembro, na
sede do sindicato. A chapa vencedora é
uma composição de diretores da última
gestão e novos membros.
- Nossa intenção é continuar com o
trabalho que já vínhamos realizando,
contando com novos olhares, trazendo
para a pauta de nossa entidade novas
questões, sem perder de vista nossas
atuais bandeiras, afirmou a presidente
recém-reeleita do SindMusi, Déborah
Cheyne.

Conheça a diretoria eleita

A presidente reeleita também agradeceu a
todos que participaram do processo eleitoral - músicos associados que votaram,
componentes da chapa, funcionários do
sindicato e apoiadores do trabalho desenvolvido na última gestão.
Déborah Cheyne lembrou também a importância da existência da oposição, e
declarou que espera que os músicos que
participaram da chapa concorrente se
aproximem mais da entidade, contribuindo com ideias novas e participando ativamente das discussões e assembleias.
- Aqui há espaço para todos. Quanto mais
vozes ecoarem, mais a cultura e a música

Déborah agradece a todos que participaram do processo
eleitoral - músicos associados que vieram votar, componentes
da chapa, funcionários do sindicato e aos apoiadores do trabalho
desenvolvido na última gestão.

serão encaradas com a seriedade
que merecem.
O diretor financeiro da CGTBRJ, Leandro Costa, destacou que
o resultado nas urnas demonstra
a maturidade dos músicos do
Rio e é fruto do trabalho sério
desempenhado pela atual diretoria do SindMusi, citando, como
exemplo, a repercussão internacional que obteve na defesa dos
músicos demitidos da OSB.

Déborah Cheyne (violista)
Abel Machado (cavaquinista)
Álan Magalhães (violonista)
Alexandre Negreiros (musicólogo, compositor e professor)
Andrea Ernest Dias (flautista)
Anjo Caldas (percussionista)
Bernardo Aguiar (percussionista)
Carlos Malta (flautista, saxofonista e compositor)
Cesar Ehmann (violonista e produtor musical)
Dalmo Mota (violonista)
Daniel Batera (baterista)
Darcy da Cruz (trompetista)
Gabriel Improta (violonista e compositor)
Helena Buzack (violinista e violista)
Joana Queiroz (clarinetista, saxofonista e compositora)
João Bani (percussionista)
Luciana Requião (baixista e professora)
Lulu Pereira (trombonista)
Michele Barsand (cantora)
Nayran Pessanha (violista)
Nilze Carvalho (cantora, compositora e bandolinista)
Sonia Katz (violinista)
Tim Rescala (compositor e produtor musical)
Xande Figueiredo (baterista)

Confira os principais compromissos da próxima gestão:
Políticas Públicas para a Música:
maior participação nas conferências
municipais, estaduais e nacionais de
cultura, comunicação, trabalho decente, saúde, entre outros assuntos de
importância para o músico.

Desemprego para o Músico: acompanhar as propostas que já tramitam
no Congresso, encaminhar nossos
pareceres e considerações, além de
fomentar as discussões através de
audiências públicas.

Atuação no Legislativo: a diretoria
irá propor a criação de uma agência
reguladora ou a reativação do Conselho Nacional de Direito Autoral
(CNDA), que oriente, fiscalize, regulamente e dirima todas as querelas referentes aos direitos autorais.

Abaixo o Jabá: um dos nossos
maiores inimigos é o jabá. Acreditase que apenas 18% da criação musical brasileira cheguem aos meios de
comunicação e aos ouvidos dos brasileiros.

Instrumentos mais Baratos: fortalecimento da indústria nacional de
fabricação de instrumentos e equipamentos. Nos casos em que não haja
similares nacionais, imunidade fiscal
ou redução de taxas para importação,
desde que seja para uso de músicos
profissionais.
Previdência

Especial

e Auxílio

Atualização da Lei do Músico:
ampliar a discussão em torno da Lei
3857/60, visando sua reformulação e
atualização, protegendo e garantindo
o reconhecimento da profissão.
Mapeamento da Categoria: a partir
de experiências de pesquisa realizadas
em conjunto com a UERJ E UFRJ,
ampliar e estabelecer novos parceiros,
com o intuito de melhor compreender

e localizar as demandas da categoria.
Conscientização Profissional: realizar oficinas, workshops e palestras
de conscientização sobre a profissão
do músico, apresentando caminhos e
perspectivas.
Fortalecimento da Categoria: o
SindMusi-RJ tem sido a nossa voz
na luta pela democracia e liberdade
em nosso país, prestando total apoio
e solidariedade a outros sindicatos e associações. Fundar a Federação
Nacional de Músicos
– FENAMUSI- é nossa
grande meta.
Ampliação dos Benefícios: nossa lista de
estabelecimentos
e
prestadores de serviços
conveniados inclui escolas, estúdios, profissio-

nais de contabilidade, óticas e clínicas
médicas, além de lazer, livros, revistas, lojas de instrumentos musicais e
aulas pa
rticulares.
Nota Contratual Online: tendo em
vista os grandes eventos, trabalhar
pela formalização e alocação dos
profissionais.
Terceira Idade: projetos especiais
para os músicos da terceira idade.
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Sindicalistas encaminham manifestos à ANAC, MinC e MEC
No dia 25 de novembro, dirigentes sindicais que representam a categoria
em 12 estados se reuniram para discutir e dialogar sobre as demandas da
categoria e a formalização da Federação Nacional de Músicos, que deve ser
concretizada no ano que vem. A primeira pauta desse ano foi a ausência de
regulamentação da Lei 11.769/08, que prevê a obrigatoriedade do ensino de
Música nas escolas de educação básica brasileiras, debatida na mesa “Música
nas Escolas – Desafios e Estratégias”, com a participação de Maya Suemi
Lemos, Professora adjunta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

(UERJ), e técnica em Assuntos Culturais no Centro de Música da Funarte
(FUNARTE - MinC), e Magali Kleber, Presidente da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e docente de Música no Departamento
de Música e Teatro na Universidade Estadual de Londrina. Em seguida, foi
discutido sobre as dificuldades que os músicos vêm enfrentando para viajar
com os instrumentos e equipamentos. (Para saber mais detalhes leia o texto
em Diretoria Informa na página 2, sobre o manifesto encaminhado à ANAC
e o texto da página 6, sobre o manifesto endereçado ao MEC e ao MinC).

Muito além da discussão de gênero
cretaria da Frente Parlamentar pela
Democratização da Comunicação e
Cultura, falou sobre o papel da própria
música na disseminação de uma cultura em que a mulher é encarada como
“rainha do lar”.

O primeiro colocado do concurso de artigos acadêmicos, José Jarbas, recebe o prêmio durante o seminário.

O “3º Seminário A Mulher na Música”,
organizado pelo SindMusi, contou
com a presença de dirigentes sindicais
de outros 12 estados, que participam
desde a 1ª edição do evento, pois uma
das metas do SindMusi é provocar a
discussão de gênero em outros estados.
A socióloga Mary Pimentel falou sobre a dificuldade de ser mulher e musicista num contexto histórico onde se
vivia uma revolução cultural e comportamental, em que as mulheres conquistavam novos espaços, mas que,
contraditoriamente, no plano local,
sofriam pressões de uma sociedade
conservadora, agravadas pelos limites
políticos e civis impostos por uma di-

tadura militar, instaurada no país em
1964. A própria palestrante disse ter
sido alvo dessa coerção social.
- Fazia parte do Grupo “Garotas 70”
e meus pais começaram a me cobrar
uma carreira, como se trabalhar com
música não o fosse. Acabei indo estudar sociologia e saí do grupo - contou
Mary.
Mary explicou também sobre os resultados verificados durante sua pesquisa
para o mestrado, que resultaram no
livro “Entre Canteiros e Sonhos – cantares femininos na Fortaleza dos anos
1960/70”. Fazendo uma apresentação
leve, onde cantava músicas ao violão,
e, em seguida, analisava o conteúdo
das letras, era possível traduzir o

sentimento da época. Na música “Ingazeiras”, por exemplo, composta por
Ednardo, podíamos notar o fascínio
do cearense pela estrada, pela possibilidade de migrar e alçar novos voos.
Já em Terral, também dele, vislumbramos o orgulho do homem cearense
em afirmar sua origem, em cantar as
belezas de sua terra e sua gente. Nessas duas músicas temos quase uma
síntese desse povo, que ama sua terra,
mas quer conhecer outras possibilidades, pois, quando sai de seu lar, fica
nostálgico e deseja regressar.
A deputada Estadual pelo PT-RJ, Inês
Pandeló, presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher, da
ALERJ (CDDM), integrante da Se-

- Foi propagada, ao longo de séculos, a ideia que associava a mulher ao
espaço do lar, mas, felizmente, esse
movimento vem se alterando cada
vez mais. Intérpretes como Alcione,
que costumavam cantar letras que reforçavam essa submissão da mulher
parecem estar mudando um pouco
a temática, com a música “Maria da
Penha”, por exemplo, que faz alusão
à lei que protege as mulheres contra
agressões e está em vigor há cinco
anos, na tentativa de combater números como os divulgados pela United
Nations Development Fund for Women, Unifem, que estima que a cada
15 segundos uma mulher seja vítima
de violência doméstica. A deputada lembrou que 25 de novembro,
primeiro dia do seminário, é o Dia da
Não Violência contra a mulher.

“Respeito, afinal, é bom e eu gosto
Saia do meu pé
Ou eu te mando a lei na lata, seu mané
Bater em mulher é onda de otário
Não gosta do artigo, meu bem
Se der mais um passo
Eu te passo a “Maria da Penha””.
Trecho da música Maria da Penha.
Composição: Paulinho Resende e
Evandro Lima.
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A deputada associou essa mudança de
postura, que reflete em nossa cultura e
música, às vitórias que vêm sendo alcançadas, como o aumento expressivo de
79%, nos últimos 10 anos, de mulheres
que chefiam famílias, ou a criação da
Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, que possui status de Ministério, e foi criada em 2004, no governo
Lula.
Porém, a parlamentar afirmou que
muita coisa precisa ser feita para que
haja, efetivamente, a igualdade, lembrando que mulheres ganham salários
inferiores aos dos homens, ainda que
tenham o mesmo cargo, desempenhem
as mesmas funções, e independentemente de possuírem mais qualificação
ou tempo de estudo.
A deputada contou que, recentemente,
foi realizada a 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para as
Mulheres, onde foram discutidos os
pontos básicos que vão pautar a Conferência Nacional, como a necessidade
da autonomia econômica e igualdade
no trabalho, a defesa de uma educação inclusiva, não sexista, racista, homofóbica ou lesbofóbica. Ressaltou
ainda a importância de garantir maior
representatividade das mulheres na esfera política, entre outros pontos.
- Só existe democracia se, de fato, todas as esferas de poder forem representadas igualmente. O Brasil já melhorou
nesse quesito, mas estamos ainda muito
atrás de países como Suécia, Holanda,
Bélgica ou Cuba, afirmou a deputada.
E estamos mesmo. De acordo com um
levantamento feito em 189 países pelo
Inter-Parliamentary Union (IPU), a
média de representatividade feminina
calculada foi de 19,2%. O Brasil ocupa
a 106º posição do ranking.
Dando continuidade à programação, o
fisioterapeuta Edmur Paranhos, propôs
uma reflexão que encarava o corpo
físico como um aparato biopsicossocial, onde não se pode dissociar corpo,
mente e as experiências advindas das
interações sociais.
- Com René Descartes houve uma
separação da relação entre corpo e espírito. Recentemente, alguns teóricos
da fisioterapia vêm assumindo um olhar que une novamente esses elementos, levando ainda em consideração as
interações em sociedade, para entender
o corpo analisando múltiplos aspectos,
holisticamente, explicou Edmur.

O fisioterapeuta, Edmur Paranhos, propôs que antes da palestra todos se espreguiçassem.

Ele também mencionou uma pesquisa
que revela que para cada 20 minutos
que passamos sentados, são necessários 40 minutos para que a musculatura
volte ao normal, além de lembrar do
sedentarismo da categoria que, associado a quantidade de horas que os
músicos passam na mesma posição ensaiando, acaba causando sérios problemas de saúde.
Para Edmur, é fundamental que nós
variemos as posições do nosso corpo
ao longo do dia.
- Somos socializados para permanecermos muitas horas sentados, primeiro
na escola, depois trabalhando, sempre
na mesma posição. Isso não é saudável
para o corpo, que necessita de uma
variabilidade de movimentos, disse
Edmur.
A mesa I Prêmio SindMusi A Mulher
na Música trouxe à tona a discussão
dos artigos vencedores do prêmio, e
teve a professora Santuza Cambraia
Naves, do Departamento de Sociologia
e Política da PUC-Rio, como mediadora. O primeiro colocado, José Jarbas,
apresentou o trabalho “O Violão Feminino na República Velha – um recorte
social entre 1920 e 1930. Já Iraguaci
Santos contou sobre seu artigo “Tias
Baianas: a importância da mulher negra na formação cultural carioca”, e
Renata Emily Fonseca Rodrigues discutiu a temática “Mulher - Um produto
transfigurado e renovado na MPB”.
E o evento, que começou com música,

através da doce voz de Mary Pimentel,
acabou também em música, nos dedos
habilidosos das violonistas Vera de Andrade e Maria Haro, que apresentaram
um repertório variado em homenagem
a Rosinha de Valença, fechando com
a música “Os grilos são astros”, uma
das muitas composições de Rosinha,
e que contou também com a participação da diretora do SindMusi, Luciana
Requião, ao baixolão.
Após a apresentação do duo, a também violonista e arranjadora, Célia
Vaz, amiga de Rosinha, com quem
participou de muitos trabalhos, fez
um depoimento emocionado. Ressaltou a importância dela para a música
brasileira, que, com sua forma pessoal

de tocar o violão, levou nossa música
mundo afora, realizando trabalhos com
músicos como Sivuca e Martinho da
Vila, entre muitos outros. Rosinha foi
a figura homenageada do 3º Seminário
A Mulher na Música. A violonista faleceu em 2004, após passar 12 anos
em coma, e marcou sua trajetória com
uma linguagem violonística ímpar.
Nas edições anteriores foram homenageadas Chiquinha Gonzaga e Áurea
Martins.
O 3º Seminário A Mulher na Música é
uma parceria com o Projeto Brasil 2011
e o Musikerförbundet, e foi apoiado
pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio
de Janeiro, pelo Brasil Cacau-Centro,
Café Cantares e CulturaPrev.

Vera de Andrade e Maria Haro tocaram repertório de Rosinha de Valença, homenageada
da 3ª edição, acompanhadas pela diretora do SindMusi, Luciana Requião.
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Festa no Lapa Café comemora Dia do
Músico e encerra o Seminário
- Depois da missão cumprida, das
várias discussões e encaminhamentos é hora do que nós mais amamos:
música de qualidade, brincou a presidente do SindMusi - Déborah Cheyne,
referindo-se à atração da noite, o Zé
Bigorna Quarteto, que agitou a festa
em comemoração ao Dia do Músico,
com muita ginga e boa música. Acompanhado por Fernando Morais (teclado), Romulo Duarte (Bass), Eduardo
Helbourn (bateria), e Jovi Joviniano,
como convidado na percussão, Zé
Carlos Bigorna, no sax, na flauta e na
voz, tocou um repertório de primeira
qualidade, com muito instrumental e
clássicos da MPB.
O cantor lírico, Egom Hermann
Binder, e a violinista e violista, Helena Buzack receberam da presidente do
SindMusi as homenagens por terem
se tornado associados remidos esse
ano. Em seguida, Déborah Cheyne foi
homenageada pelos diretores e funcionários do SindMusi.

O grupo Zé Bigorna Quarteto, que embalou a noite com música de alta qualidade.

Sócios remidos 2011: O cantor lírico, Egom Hermann Binder, e a
violinista e violista, Helena Buzack.

Conheça os Sócios SindMusi que se
tornaram remidos em 2011

A presidente do SindMusi, Déborah Cheyne,
é homenageada pela funcionária Natalia Carneiro, em nome dos diretores e funcionários
do sindicato.

- Esse foi um ano em turbulento e Debinha, como carinhosamente a chamamos, foi uma verdadeira guerreira –
disse a diretora do SindMusi, Luciana
Requião.

A violonista Maria Haro, o luthier Sergio Abreu, Déborah Cheyne e
Luciana Requião (SindMusi-RJ).

Os membros do sindicato do Rio Grande do Sul subiram ao palco
durante a festa, animando muito os presentes.

- Egom Hermann Binder - Cantor Lírico
- Adalberto Metzler - Trompete e Canto Lírico
- Jair Alves de Souza (Jerry Adriani) - Cantor
- Gabriel Cavalcanti do Carmo -Trombone
- Fernando Mora - Piano
- Carmelita Reis de Souza - Violino
- Helena Buzack - Violino/Viola
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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
www.sambatriz.com.br

Implementação da Lei 11769/2008: e agora José?
Luciana Requião

Como se sabe a Lei 11.769/2008, que prevê a obrigatoriedade do ensino de
Música nas escolas brasileiras de educação básica, foi sancionada e estabeleceu
que agosto de 2011 fosse o prazo para que as escolas se organizassem para sua
implementação. Porém, a lei não foi ainda regulamentada, o que significa que
os municípios não receberam orientações específicas, e, muito menos, recursos
para que efetivamente seus alunos pudessem usufruir desse direito.

Confira os sindicatos que assinaram o
Manifesto:
SINDMUSI RJ - SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

No dia 25 de novembro deste ano, através de um debate promovido pelo SindMusi durante o 3° Seminário A Mulher na Música, dirigentes sindicais, músicos
e professores debateram essa questão e apontaram algumas diretrizes para que
a lei saia, de fato, do papel. Foi destacado o comprometimento dos sindicatos
presentes com as políticas públicas brasileiras, em especial àquelas relacionadas ao fortalecimento e reconhecimento profissional do músico brasileiro e à
implementação da referida lei. Através de manifesto assinado pelos presentes,
foram solicitadas providências urgentes, dentre elas os seguintes pontos abaixo
listados:
1) Ampliação da oferta de cursos de licenciaturas em música;

SINDMUSICOSRN – SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS
DO ESTADO RN E ORQUESTRA SINFÔNICA

2) Programas emergenciais para implementar a Lei 11769/2008, buscando conexões intersetoriais e interministeriais, a fim de desenvolver propostas que
promovam o acesso ao ensino e aprendizagem de música, agregado aos projetos político-pedagógicos das escolas, otimizando iniciativas já em curso como
o Programa Mais Educação, PIBID, PROEXT, PARFOR, PRODOCENCIA no
âmbito da CAPES e SEB/ MEC, bem como os programas em curso da Secretaria de Políticas Culturais e FUNARTE/ MEC. A ideia é evitar a multiplicação
de recursos e projetos que tenham a mesma finalidade;

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE
GOIAS

3) Que seja informado à sociedade civil os processos de avaliação relativos à
implementação dos referidos programas e projetos, para que se possa envolver
as comunidades do entorno das escolas nesse processo de construção coletiva
voltado para a melhoria do sistema educacional brasileiro.

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO
ALAGOAS – SINDMUSIAL

SINDIMUPE – SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SINDMAM – SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DO AMAZONAS
SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DO PARÁ
SINDIMUSICO – ARARAQUARA – SINDICATO DOS MÚSICOS DE
ARARAQUARA

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO
TOCANTINS
SINDIMUSI - CE - SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO
ESTADO DO CEARÁ
SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL – SINDIMUSRS

SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA SERGIPE – SINDMUSE
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Carolina Valverde

PADRÕES FÍSICOS INADEQUADOS EM ESTUDANTES DE VIOLINO NA
PERFORMANCE MUSICAL – alguns resultados da dissertação de mestrado
concluída por mim, em 2008, pela Escola de Música da UFMG
Por volta de 2005, houve uma mudança no perfil dos músicos que procuravam
tratamento fisioterápico no meu consultório e no EXERSER-Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico -, no que diz respeito à gravidade dos sintomas
corporais. Houve elevação na quantidade de casos de lesões que impediam a
performance, atingindo músicos com idade entre 18 e 22 anos.
Esse fato preocupante me levou a pensar na possibilidade de trabalhar com
promoção de saúde, além de prevenção e reabilitação. Meu objetivo foi o de
construir ações no sentido de tentar interferir mais precocemente, com informações que pudessem diminuir as chances do aparecimento de doenças corporais
relacionadas à performance do músico. Uma das possibilidades disso acontecer
de forma mais efetiva seria a inclusão de alguma disciplina relacionada à saúde
do músico no currículo de Faculdades de Música. Para isso, eu precisaria de
um mestrado. Felizmente a professora da Escola de Música da UFMG, Patrícia
Furst Santiago concordou em ser minha orientadora, juntamente com o professor de violino Edson Queiroz Andrade, como co-orientador, também da mesma
instituição.
Após a defesa da dissertação, em 2008, iniciei como professora na Escola
de Música da UEMG, com a disciplina optativa “Consciência Corporal” e a
obrigatória “Oficina de Performance 1”, na licenciatura.
A pesquisa de mestrado constou de observação dos padrões físicos de seis
alunos de violino do curso de graduação da Escola de Música da UFMG, em
quatro situações de performance musical relacionadas com o aprendizado do
instrumento, além de avaliação fisioterápica. Meu interesse foi o de buscar respostas para duas principais perguntas de pesquisa: por que os jovens violinistas
estão, frequentemente, apresentando problemas físicos? Será que esses problemas estão relacionados à forma como seus corpos se comportam durante a
performance musical?
As justificativas para o desenvolvimento do estudo estavam relacionadas às
duas áreas de conhecimento: saúde e música. À saúde, uma vez que existe
um despreparo de seus profissionais no trato com pacientes músicos, não existem cursos de especialização oficializados em Fisioterapia que motivem a
realização de investigações sérias na área da saúde do músico, além do fato
de que pesquisas científicas, no Brasil, que investiguem a saúde do músico ou
performance musical inter-relacionadas com a Fisioterapia são muito escassas.
À música, porque é necessário desenvolver maior consciência relativa ao funcionamento básico do corpo durante a performance e porque não se tem notícia
de que existam escolas de música no Brasil que contenham, em seu currículo
elementar, disciplinas relacionadas ao conhecimento, mesmo que básico, de
fisiologia humana e suas implicações na prática com o instrumento.
A hipótese foi de que alguns dos problemas físicos dos estudantes de violino
aparecem como consequência da performance durante o aprendizado do instrumento. Para a realização do estudo, além de revisão bibliográfica, foram feitas
avaliações de seis alunos de violino durante cinco tipos diferentes de situação de performance. São elas: aulas individuais de violino, aulas coletivas de
violino, estudo individual do instrumento, performances públicas e avaliação
fisioterápica no consultório, com e sem o instrumento.

Os dados obtidos foram recolhidos através de anotações, fotografias e filmes e analisados por mim
e por um painel externo de avaliadores, que constou de profissionais das áreas da saúde e da música,
envolvidos com a saúde do músico.

Crédito Thiago Fascina

A Saúde do Músico /

Alguns dos padrões corporais que mais se repetiram nos estudantes de violino
foram: mandíbula desviada para a direita; protusão (projeção para frente) de
cabeça; flexão e pressão da cabeça sobre a queixeira e a espaleira, para segurar
o instrumento; flexão e rotação da cabeça para as laterais (em alguns violinistas para a direita e em outros, para a esquerda); retificação de coluna cervical
(pescoço); tensão dos grupos musculares do pescoço, principalmente à direita;
elevação mantida dos dois ombros, tensão forte em mãos e dedos principalmente à esquerda; pronação e supinação exageradas de antebraços; projeção
de tronco para trás; aumento da cifose torácica; flexão lateral de tronco para a
esquerda; aumento da lordose lombar; e projeção da pelve para frente.
E algumas queixas físicas foram relatadas pelos seis alunos durante a avaliação fisioterápica: dificuldades respiratórias; ATM’s (articulação da mandíbula)
estalam; bruxismo; dor de cabeça; tensão e dor na nuca; pescoço endurece e estala; torcicolo; tensão, dor e cansaço nos trapézios; ombros estalam a qualquer
movimento; polegar direito em gatilho; dor no polegar direito; dor nas mãos;
dor e endurecimento no antebraço esquerdo; dor no braço esquerdo; dor no
braço direito; dor na coluna torácica; dor no peito; lombalgia (dor lombar); dor
no joelho direito; pernas ficam duras quando se toca o instrumento sob tensão;
e dor nas pernas, entre outras.
Foi feita uma análise dos dados, buscando relações anatômicas, biomecânicas
e cinesiológicas entre os padrões e as queixas. Os resultados da análise desses
dados apontaram para quatro fatos importantes: (1) houve uma coincidência
nos padrões observados por mim e pelo painel de avaliadores; (2) houve identificação de relação direta, pela visão da Fisioterapia, entre os padrões físicos
inadequados recorrentes nos seis alunos de violino e as queixas apresentadas
pelos mesmos durante a avaliação fisioterápica; (3) os alunos observados não
tinham consciência da maioria de seus padrões físicos inadequados durante
a performance e se referiram a um desconhecimento do funcionamento do
próprio corpo durante a atuação musical; (4) os alunos observados estão mais
preocupados com a quantidade e qualidade de suas performances do que com a
qualidade de seus movimentos durante elas.
Espero que, a partir das discussões empreendidas nesse estudo, possamos compreender melhor o mecanismo dos padrões inadequados e das possíveis lesões
ocorridas em alunos de violino, violinistas e mesmo em outros músicos. Assim,
talvez possamos oferecer recursos para que a área de saúde e as pedagogias dos
instrumentos possam lidar melhor com esses problemas.
Até a próxima!
Carolina Valverde
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Músicos da OSB Orquestra & Repertório
homenageiam Biblioteca Bialik e OPES
Entidades foram importantes aliadas dos músicos readmitidos, que formam agora a OSB Orquestra & Repertório,
com primeiro concerto marcado para o dia 16 de dezembro, no CCBB.
aos Concertos da Juventude. Soube,
através das matérias publicadas em
jornais, do drama que os músicos da
OSB viviam e quis ajudar de alguma
forma. Acabei cedendo o espaço para
a realização de dois concertos, um
no sábado e outro, no dia seguinte,
no domingo.

Da esquerda para direita: Luzer Machtyngier, Virgílio Arraes, o violinista e diretor da OPES,
Fernando Pereira, e Déborah Cheyne.

Foram oito meses de negociações
árduas até sair o acordo coletivo,
firmado entre a Fundação Orquestra
Sinfônica e os 31 músicos reincorporados à Orquestra Sinfônica Brasileira, no dia 02 de setembro. Dentre os
muitos apoiadores do movimento,
dois merecem um destaque especial:
a Orquestra Petrobras Sinfônica, que
declarou seu apoio incondicional à
causa, e a Biblioteca Bialik, no Flamengo, que cedeu o espaço para os

músicos, que se encontravam demitidos na ocasião, realizarem dois concertos.
- A OPES e o então presidente da
Biblioteca Bialik, Luiz Gutlerner,
apoiaram os músicos sem nenhuma
imposição ou cobrança, diferente de
outros que nos recriminaram quando
assinamos o acordo coletivo. Recebemos esse apoio inestimável pela importância que o nome OSB tinha no

entender deles. O mínimo que podíamos fazer era organizar essa singela
homenagem, disse o presidente da
Comissão de Músicos da OSB Orquestra & Repertório, Luzer David
Machtyngier.
Para o atual vice-presidente da Biblioteca Bialik, Luiz Gutlerner, que era
o presidente da instituição quando o
espaço foi cedido, seria lamentável
que a OSB se desmantelasse.
- Sou apaixonado por música de câmara, pois desde garoto ia com o pai

Vice-presidente da Biblioteca Bialik, Luiz
Gutlerner.

Primeiro concerto da
OSB Ópera & Repertório
Concerto OSB Ópera & Repertório
16 de dezembro // 12h30 e 19h
Concerto de Cordas
Daniel Guedes, solista e maestro
G.F. Handel – Concerto Grosso op.6 nº10
F. Schubert – Rondo em La Maior
R. Gnatalli – Concerto para violino e cordas nº4
A. Corelli – Concerto Grosso em Sol menor – concerto de Natal
Músicos da OSB Orquestra & Repertório homenageiam OPES: o violinistaVirgílio Arraes, o
maestro da OPES, Isaac Karabtchevsky e Luzer Machtyngier, acompanhados pelos músicos da
Petrobras Sinfônica, que se preparavam para começar a ensaiar na Fundição Progresso.
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OSN versus UFF: luta histórica contra o
processo sistemático de subutilização
A Orquestra Sinfônica Nacional, fundada em decreto pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1961 e com
a missão de difusão e radiodifusão
da música sinfônica brasielira, é,
até hoje, a única orquestra sinfônica
profissional mantida integralmente
pelo governo federal brasileiro.
Cumpriu a sua tarefa durante os seus
25 anos iniciais na Rádio MEC, realizando incontáveis gravações e transmissões ao vivo pelo sistema MEC.
Em meados da década de 1980, é
anexada a Universidade Federal Fluminense e sofre desde então altos e
baixos. Mantém a sua sonoridade e
potencial, mas experimenta processos
de subutilização por parte da engrenagem desta importante universidade
brasileira, porém desprovida de visão
abrangente sobre a real importância
do conjunto.
Após mais de uma década perdida a
partir do final dos anos 90, e, em franco desmonte, agredida por interesses
outros, sob risco de privatização e
terceirização, no ano de 2008 os seus
54 remanescentes músicos num movimento histórico retomam, após longas
assembleias e todo tipo de embate, a
OSN para si e para a população que a
prestigia. Já sem regente titular e diretor artístico, os músicos apresentam
uma temporada impecável e moderna
em 2009 apenas com regentes convidados, sonho de todo e qualquer
músico sinfônico, com grande sucesso de audiência e crítica, retoma o seu
prestígio junto a classe e a sua missão original apresentando a música

de produção nacional em 75% de sua
programação, inteiramente preparada
pelos músicos em um sistema de autogestão compartilhada com a nova
diretoria administrativa. Sanam dívidas deixadas pela administração anterior, conseguem diretamente junto ao
Ministério Educação e com o apoio da
reitoria a realização de concurso para o
preenchimento de 25 novas vagas por
concurso público, a compra de todo
o seu instrumental e a criação junto a
Procuradoria Geral de um Regimento
inédito até hoje ainda a ser aprovado.
Reorganizam a orquestra.
Esta reforma moderníssima é apontada por seus músicos como a grande
chance de um futuro promissor para
o grupo.
No entanto, ainda sujeita aos ventos
de alternância de poder na universidade a cada quatro anos, com a troca
dos reitores e com a falta de sensibilidade dessas gestões, a OSN atravessa
novamente, em 2010/2011 um novo
período de incertezas e miopia por
parte da administraçao da UFF.
Em franco processo de expansão de
seu espaço físico, mas com disputas
imobiliárias, a OSN foi desalojada do
Cine Arte e, apesar de retomar as suas
atividades após 18 meses de interrupção, volta a ensaiar e se apresentar improvisadamente a partir de julho deste
ano.
No entanto, sob troca de gestores nos
escalões superiores, os quais diretamente, pouca compreensão histórica
têm do conjunto, a OSN encontrase, neste momento, sem definição de

como será a sua estrutura administrativa para 2012, sem agenda, sem
orçamento, sem espaço permanente
e, o pior, sem que os seus músicos
através de seus representantes juntos
a AMOSN - Associação do Músicos
da OSN sejam recebidos para dialogar com os administradores/gestores.
Interesses autoritários e pouco claros
ressurgem por entre os escombros das
obras das instalações do Cine Arte
UFF. A OSN é deslocada e sofre ainda
a apropriação de seu Regimento antes
que este importante marco regulatório
para todo o seu funcionamento, e que
foi exaustivamente elaborado durante
três anos para a sua melhor formatação, seja devidamente enviado para a
sua aprovação no Conselho Universi-

tário como seria a praxe.
Novamente, e sob indignação, o corpo
orquestral clama em sua luta em defesa de seu ambiente de trabalho, sua
representatividade, sua transparência
e profissionalismo, além de seu compromisso com a sua missão histórica
junto a população a quem, afinal, esta
orquestra pertence.
Talento, profissionalismo, competência e capacidade organizativa os
músico brasileiros não se cansam de
provar e comprovar, mas até quando
sofrerão com todo tipo de manipulação e exploração de seu trabalho por
estranhos, por interesses carreiristas,
poder e dinheiro fácil?
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Obituário

em Botafogo.

Carlos Eduardo Mendes – em 19/11/2011, aos
32 anos.
O músico Carlos Eduardo Mendes de Jesus, filho
do dançarino Carlinhos de Jesus, foi assassinado
na madrugada do dia 19 de novembro, quando
saia de um bar, em Realengo. O motivo do crime
vem sendo mantido em sigilo pela polícia para
não atrapalhar as investigações. O músico, que
integrava o grupo Samba Firme, foi enterrado na
manhã de domingo, no cemitério São João Batista,

Ary do Cavaco – em 22/09/2011, aos 69 anos.
O compositor Ari Alves de Souza, conhecido
como Ary do Cavaco, tinha um verdadeiro caso de
amor com a Portela, sendo autor de cinco sambas
da azul e branca, dois deles em parceria. Chegou
à Escola de Samba em 1962 e foi presidente da
Ala dos Compositores de 1993 a 2003. Seu último
samba campeão foi o de 2008, “Reconstruindo a
Natureza, Recriando a Vida: O Sonho Vira Realidade”, em parceria com Júnior Escafura, Diogo
Nogueira, Ciraninho e Celsinho de Andrade. O corpo do compositor foi
velado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.
Leonardo Sá – em 22/10/2011
O Maestro, professor, compositor e gestor sociocultural do Moinho Cultural,
Leonardo Sá, faleceu de causas naturais, no dia 22/10/2011.

Alencar Sete Cordas - em 15/09/2011, aos 60
anos.
O violonista e professor de violão, José de Alencar
Soares, ou Alencar Sete Cordas, como era mais
conhecido, nasceu no Ceará e mudou-se para a
capital federal na década de 70, onde fundou o
Clube do Choro de Brasília, DF.
O músico teve em papel de destaque no desenvolvimento musical de Brasília, onde se apresentou
durante 25 anos, como violonista e arranjador do

Grupo Choro Livre.
Apresentou-se ao lado renomados instruntistas, como Hermeto Paschoal,
Sivuca, Dominguinhos, Oswaldinho do Acordeon, Laércio de Freitas, Antônio
Adolfo, Leandro Braga, Gilson Peranzeta, Carlos Malta, Hamilton de Holanda, dentre outros.

Foi um dos pioneiros da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabello (EBCRR),
juntamente com Hamilton de Holanda, Jorge Cardoso e Evandro Barcelos,
onde trabalhou durante cinco anos. Depois disso, fundou sua própria escola,
onde permaneceu atuando até seu falecimento.

Norberto Pinto Macedo - em 27/08/2011, aos 72
anos.
Norberto Macedo era recitalista e compositor,
tocava violão e alaúde, além de dar aulas violão
clássico. Compôs cerca de cem músicas, entre elas
choros, sambas, estudos, prelúdios, arranjos, e
quatro suítes: “Suíte para Portinari”, “Suíte Dom
Quixote - Portinari” (vinte e uma músicas sobre
os desenhos do Cândido Portinari), “Suíte para
Rosana”, e “Suíte Seresteira”.Teve programas
próprios nas Rádio MEC, Rádio Mundial, e Rádio Rio de Janeiro.

Salomão Rabinovitz em 30/09/2011, aos 80
anos.
O violinista Salomão Rabinovitz era professor
da Escola de Música da UFBA e ex-diretor da
Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), da qual
foi spalla durante muitos anos. Foi diretor do
Teatro Castro Alves, na cidade de Salvador. Era
diplomado em violino pelo Instituto de Música da
Universidade Católica de Salvador e pela Escola
Nacional de Música da Universidade do Brasil, na
qual fez também pós-graduação em violino. Foi membro do Quarteto do Rio
de Janeiro, com o qual se apresentou pelo mundo, e fundador do Trio d’Arte e
do Quarteto de Cordas da Bahia. Foi diretor artístico da OSBA entre novembro de 1992 e janeiro de 2007.

Anuncie Aqui
Maiores informações
sindmusi@sindmusi.org.br

2532-1219
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Vitrine SindMusi - Lançamentos
The Wave - Alex Malheiros & Banda Utopia
O aclamado contrabaixista, Alex Malheiros, retorna com um novo projeto solo – ‘The Wave’
- repleto de autêntico samba jazz, bossa nova e
funk. Integrante do legendário trio de jazz funk
‘Azymuth,’ Malheiros se estabeleceu como um
dos melhores baixistas de todos os tempos. “The
Wave” conta com a colaboração da Banda Utopia
e a participação especial de sua filha, Sabrina Malheiros, nos vocais.
Em ‘The Wave’, Malheiros oferece um multidesempenho no contrabaixo,
baixo elétrico, violão e backing vocals. Enquanto os arranjos de piano,
metais, e percussão da Banda Utopia contribuem com excelente performance.
A filha de Alex, e também companheira de elenco da gravadora britânica
‘Far Out Recondings’, Sabrina Malheiros, colababora com seus vocais da
nu-bossa, que dão ao disco um sublime toque de verão, e os remixes de IG
Culture se encaixam perfeitamente nessa deliciosa atmosfera musical. Alex
se apresentou e gravou com grandes nomes da música brasileira como Ivan
Lins, Simone, Milton Nascimento, Nana Caymmi, Eumir Deodato, Emílio
Santiago e João Donato, para citar alguns, e da cena internacional como
Dave Grusin, Stevie Wonder, Incognito, Joe Pass e George Duck.

“Tomara que chova “ – Ely Joory & Maria Teresa Madeira
A dupla Eli Joory e Maria Teresa Madeira, compositor e pianista, lança
agora o primeiro CD “Tomara que Chova” pelo selo Delira Música. Com 9
obras, as composições são o resultado do encontro de alguns anos entre os
dois músicos, que vai além da partitura. Desde 2006, os dois passaram a se
encontrar a cada nova ideia musical do compositor, onde a pianista interfere. A dupla já soma um número significante de obras que estão para serem
lançadas em breve, em mais dois CDs. O trabalho vai, também, além da
fronteira da música clássica e popular. O rico vocabulário de ritmos brasileiros de Eli Joory somados ao reconhecido domínio do universo clássico de
Maria Teresa Madeira faz de “Tomara que Chova” um cd sem fronteiras, um
cd de música brasileira genuína e de qualidade.

“Novos Tempos”- Elisa Addor
No repertório, músicas de autoria da cantora,
músicas de colegas que tocam hoje, além de clássicos de nossa música. A música “Novos Tempos”
dá nome ao CD e é de autoria de Edu Krieger e
Marcelo Caldi.
Elisa Addor comanda a roda de samba do Bar Semente, na Lapa. É conhecida por sua voz doce
e afinação precisa. Foi revelada na 1ª edição do
Concurso Novos Bambas do Velho Samba, juntamente com o cantor e percussionista Makley Matos, em 2006.

Música, cultura e educação - Os múltiplos espaços de educação musical
A partir da Lei 11.769/2008, a música se torna conteúdo obrigatório do
componente Arte na escola básica no Brasil, demandando ações concretas
de sistemas de ensino e estabelecimentos escolares.
Isso oportuniza a conversação trazida neste livro sobre: trajetórias de pensamento e prática da música na
escola básica no Brasil; música(s), cultura(s) e educação – os critérios da modernidade e as emergências do mundo contemporâneo; trânsitos entre a
escola e os espaços culturais da cidade; o fazer docente e as memórias musicais; cognição como potência de problematização; explorar meios por trajetos
dinâmicos – traçar cartografias –, ou um paradigma
estético para o currículo. Ao panorama histórico das
políticas públicas, teorizações e práticas curriculares
se somam os casos da BIGBANDA na Senador Correa, do Programa de
Rádio na APAE de Rio Pomba, da Oficina de Apreciação Musical num projeto de Educação de Adultos, das crianças cantando em grupo (um currículo
rizomático na rede cultural do coro). Os casos trazidos aqui são um convite a que outros professores, pesquisadores de suas práticas, escrevam suas
histórias.
Autoras: Adriana Rodrigues Didier - Eliane Maria Vieira - Neila Ruiz Alfonzo - Regina Marcia Simão Santos

ME 78 e convidados - Maurício Einhorn
O gaitista brasileiro Maurício Einhorn, filho de
imigrantes poloneses também gaitistas, começou
a tocar aos cinco anos de idade. O álbum Mauricio
Einhorn 78 e convidados – Concerto Instrumental
de Harmônica de Boca – foi gravado ao vivo na
Sala Cecilia Meireles, em abril do ano passado,
para comemorar os 78 anos de idade desse experiente instrumentista, que, no decorrer de sua
carreira, gravou com grandes astros da MPB, como Elizeth Cardoso, Maria
Bethânia, Hermeto Pascoal, Chico Buarque, entre outros. Apresentaram-se
no show, ao lado de Maurício Einhorn, um conjunto regional com cinco
participantes, 2 trios e um quarteto, totalizando 16 músicos, em um show de
altíssima qualidade.

Interior - Marianna Leporace
O disco começou a ser produzido há 12 anos e vem recheado de músicas
inéditas. É um trabalho independente, fruto das várias vivências da cantora,
abrangendo, como ela descreve, diversos interiores, como o interior do país,
observação de suas viagens, o interior do próprio lar e da esfera familiar,
interior do corpo, consciência e inspiração. Um trabalho muito sensível e de
excelência musical.
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