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Palavra da Presidente | Deborah Cheyne

Valorizar o músico cada vez mais
Demos adeus a 2012. Um ano de
luta, desafios e também de conquistas. Se ainda não chegamos ao
patamar desejado, demos passos
importantíssimos na direção de
uma categoria de músicos unida,
mobilizada e respeitada.
Ao completar 105 anos de atividades em maio, a direção do
SindMusi lançou a campanha de
“Valorização do Músico”. E fez disso a base para o desenvolvimento
de todo um trabalho. Neste sentido, o que não faltaram foram frentes para dar início ao processo.
Sim, processo, pois a luta por essa
valorização deve ser constante,
com passos firmes a cada etapa
vencida. Sem bravatas.
A criação da Federação Nacional
dos
Músicos
Profissionais
(Fenamusi) foi um dos grandes
momentos vividos pelos músicos brasileiros em 2012, do qual
o SindMusi foi um ativo protagonista. Um acontecimento histórico
para a categoria, que lutava por
esta conquista desde a década
de 40. A assembleia que criou a
Fenamusi contou com a participação de representantes sindicais
de todas as regiões do país.
Não menos grandioso foi a realização do 4ª edição do Seminário
"A Mulher na Música", cujo tema
deste ano foi a "Mulher Negra
na Música". Evento marcado por
palestras de altíssimo nível e debates com participações contundentes da plateia, contou, ainda,
com um documentário primoroso sobre Clementina de Jesus. Se
não bastasse tudo isso, o encontro
teve ainda a entrega dos prêmios
aos três alunos da rede pública
de Ensino Médio, vencedores 2ª

edição do Prêmio SindMusi que
contemplou as melhores redações
sobre o tema do seminário, e a entrega de diplomas aos sócios remidos 2012.
Um sucesso absoluto.
Uma questão que afinal deslanchou, vindo à tona de forma avassaladora e que tomou conta de
músicos, produtores culturais e da
mídia especializada em 2012, foi
o embate pela votação do Projeto
de Lei do Senado 129/2012 que
trata do Novo Sistema de Gestão
Coletiva de Direitos Autorais e
estabelece normas para o exercí-

Estamos
prontos para
os desafios
de 2013

cio das atividades do Escritório
Central
de
Arrecadação
e
Distribuição (Ecad).
O SindMusi também teve papel ativo, junto com artistas e parlamentares nesta batalha; sim, batalha é
a palavra, pois há pelo menos 15
anos, o sistema de arrecadação dos
direitos autorais vem sendo debatido, com o Ecad objeto de nada
menos que quatro outras CPIs.
Na volta dos trabalhos legislativos, a briga recomeça. E nós estaremos lá, na luta por um órgão
que caminhe para a transparência
e a eficiência.
Uma questão que também
tem criado muita tensão entre
os músicos é o embarque dos

instrumentos nas empresas áreas,
com muitas queixas encaminhadas ao sindicato. Em razão disso, o
SindMusi abriu um canal buscando uma solução negociada com o
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA). Nesse sentido, o diálogo tem avançado e com
isso já se pode sentir uma prática
mais decente por parte das empresas aéreas em todos os aeroportos, o que já é grande passo.
Outro ponto positivo para a categoria em 2012 foi a iniciativa
de alguns candidatos a vereadores em procurar o sindicato para
colocar suas propostas, na área
da cultura, aos músicos, elevando
assim a categoria a outro patamar.
Antes pautados pela indiferença,
somos agora procurados para a
troca de ideias.
Temos ainda em andamento questões como o projeto do deputado
Gilmar Machado (PT-MG), que trata da cobrança do couvert artístico,
disciplinando essa cobrança e o envio à Comissão de Trabalho de uma
sugestão ao texto do Projeto de Lei
nº 211/2010, que concede seguro-desemprego aos músicos, artistas
e técnicos em espetáculos de diversão que inclua um mecanismo que
comprove que o músico tenha trabalhado por 60 dias nos 12 meses
anteriores à data do requerimento
por meio da nota contratual.
Com tudo isso, podemos dizer
que campanha de “Valorização
do Músico” segue firme no seu
propósito. Cada ponto desses faz
parte da campanha. Como se pode
observar, desafios não faltam. E
a vontade de superá-los também
não. Vamos em frente.
Feliz 2013 para todos os músicos!
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MEI: SindMusi denuncia terceirização
Ônus dos encargos sociais e trabalhistas passam para o trabalhador
Preocupado com os direitos trabalhistas dos músicos do Estado do
Rio de Janeiro e diante do conhecimento da prática de coação aos
artistas para se tornarem micro
empreendedores individuais – MEI
ou simplesmente Empreendedores
Individuais – EI, o SindMusi, encaminhou uma denúncia ao Ministério
do Trabalho para que seja feita uma
fiscalização desta ação que acaba
transferindo o ônus dos encargos
sociais e trabalhistas do tomador,
diretamente para o trabalhador.
A denúncia foi entregue ao novo
inspetor, Luiz Felipe Brandão de
Mello, do Ministério do Trabalho de
Brasília, na Secretaria de Inspeção
do Trabalho. Essa prática usa a Lei
complementar n° 123/2006 e suas
alterações posteriores, que institui
o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno
porte, para se assegurar sobre a
ação. Porém, é importante observar que, conforme consta no código civil, não pode ser considerado
empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica,
literária e artística, ou seja, o músico como pessoa física, não pode
abrir uma empresa para atuar
como pessoa jurídica.
De acordo com a presidente do
SindMusi, Deborah Cheyne, o MEI
é ilegal, irresponsável e pernicioso.
Segundo ela, todos os órgãos públicos que contratam um músico
para um evento, pedem nota fiscal
e que dentro do estatuto, que rege
toda contratação do Estado, é exigido licitação. “Na época que existia a RioArt, para contemplar essa
exigência da lei, eles pediam para
que os artistas levassem cópias de
jornais, que tivesse seu nome, para
mostrar que era uma pessoa conhecida, pública e isto funcionava

muito bem. Mas hoje, tem que ser
feito pela nota contratual, que é o
mecanismo que o Sindicato, junto
com o ministério do trabalho, encontrou e formatou para que se possa viabilizar a formação do músico,
ainda que eventualmente”, explica.
O princípio do MEI, segundo ela,

providências no sentido de coibir
a pratica do MEI. “E o sindicato
está a disposição de qualquer pessoa que queira ter mais informações”, assinala.
O advogado Edson Júnior, do
Departamento
Jurídico
do
SindMusi, acrescenta que o prin-

Edson Júnior: a contratação por meio do MEI é uma sonegação fiscal

era para atender outras demandas, de outras categorias, que não
é a dos músicos. Não existe lacuna
na legislação da profissão para que
seja exigido outro tipo de mecanismo ou outra ferramenta.
- Não pode. E o músico tem que
entender que finalmente sua profissão esta sendo formalizada. Ele
acha que o MEI é que formaliza o
trabalho, mas na verdade ele esta
abrindo mão de vários direitos e
sendo enganado – afirma.
A presidente do SindMusi assinala que, com essa denúncia, o sindicato espera que sejam tomadas

cipal ponto é que o músico, por
ser uma profissão regulamentada,
ou seja, um profissional liberal,
não poderia ser adequado à forma do MEI. “Isso está na própria
lei do Simples (Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte)
e do SuperSimples, que é uma derivação. O que ocorreu é que no portal do micro empresário individual
consta a informação cantor/músico independente. Existe uma ilegalidade dentro dessa situação, que
vem inclusive atrapalhar a questão

do músico no país”, observa.
Esta pratica tem atingido inclusive
as contratações de músicos feitas
por hotéis, restaurantes, bares e
casas de espetáculos de todos os
portes e perfis. Porém, é importante analisar que a contratação por
meio do MEI é uma sonegação fiscal, pois deixa de recolher imposto e encargos sociais, como o INSS
dos artistas. Conforme consta na
denúncia, é necessário compreensão de que a atividade fim de cada
um destes projetos é a cultura, e
está depende da mão de obra especializada dos trabalhadores da cultura, que não pode ser terceirizada
e, consequentemente, precarizada
sob nenhuma alegação.
O pianista, arranjador e compositor Itamar Assiere, contou que sua
experiência com o MEI foi ilusória.
Segundo ele, as informações do
site da empresa responsável pela
terceirização não são claras. Para
ele, o melhor seria se o músico pudesse escolher a forma de recebimento, se pessoa jurídica ou física.
De acordo com o músico, o MEI
acabou o gerando custos maiores,
pois na época existia um limite de
arrecadação de R$ 33 mil e logo
que se inscreveu, em 2010, o pianista não chegou o esse limite
-Na hora de declarar meu imposto de renda do Simples, a Receita
Federal considerou como se eu
tivesse extrapolado o limite, por
conta do tempo de apenas seis
meses. Por isso, digo que isso não
esta claro na hora que você se inscreve. Não informam que existe
uma proporcionalidade, ou seja,
que você só poderá faturar até
tantos por mês, o que é informado é que há uma soma, uma media
para estabelecer o limite anual finaliza Itamar.
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Conquista histórica
Rei do
dos músicos da OSN Baião tem
Regimento Interno é aprovado
mostra
no Rio

Após quatro anos de intensa luta,
os músicos da Orquestra Sinfônica
Nacional (OSN) fecham 2012
com uma vitória histórica. Num
movimento iniciado em 2008,
através de uma tomada de posição de seus integrantes, a OSN
obteve afinal a aprovação do seu
Regimento Interno pelo Conselho
Universitário da Universidade
Federal fluminense (UFF).
Aprovado por unanimidade na
plenária mensal do Conselho,
realizada em novembro, o
Regimento foi elaborado junto à
Procuradoria Geral da União, em
colaboração direta com os músicos da OSN. A matéria regulamenta o trabalho da orquestra pela
primeira vez em sua história, há
26 anos alocada na UFF. Uma conquista que rompe uma barreira
histórica da universidade em relação ao trabalho da OSN.
- Sempre houve o desejo de recriar um regimento interno que
normatizasse o nosso trabalho e,
ao mesmo tempo, representasse
uma defesa contra os interesseiros de plantão. Foi uma longa batalha, mas, enfim, conseguimos o
nosso Regimento Interno – assinala o músico Clay Brasil, contrabaixista na OSN há 27 anos e um
dos integrantes do movimento.
O Regimento estabelece, entre muitos avanços, a Comissão

Artística formada por músicos
membros da orquestra, responsáveis pela elaboração da sua
programação. A comissão, eleita
a cada dois anos, trabalhará com
regentes convidados e um regente residente que deverá permanecer por um período máximo de
dois anos.
A inclusão do direito de gratificação para membros da comissão, spallas, chefes de naipes e
demais solistas e a abertura de
concurso público para o preenchimento de 25 novas vagas,
completando assim o seu quadro,
já defasado, e aquisição de instrumental completo são outros
pontos importantes desta nova
realidade que se abre para a OSN
e seus músicos.
Criada em 1961, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, a OSN
é a única orquestra sinfônica profissional mantida pelo Governo
Federal. Uma de suas missões originais é a difusão da música sinfônica produzida no país.
Em seus 53 anos de história, a
OSN teve em seus quadros nome
de expressão como os compositores-regentes Francisco Mignone,
Guerra Peixe, Edino Krieger, Alceo
Bocchino e músicos como o clarinetista Jose Botelho, o flautista
Celso Woltzenlogel e a violoncelista Ana Devos, entre outros.

.

Em 2012 o Brasil comemorou o
centenário de nascimento de Luiz
Gonzaga, celebrando o legado deixado por um dos maiores ícones
da história artística brasileira. E
nesses 100 anos uma pergunta
continua sem resposta para muita
gente: afinal, Gonzaga influenciou
o nordeste, ou o nordeste influenciou Gonzaga? E é justamente essa
dúvida que paira na cabeça de
muita gente o dado mais concreto
da importância dele na formação
cultural e identidade nacional. Ao
pensarmos em Luiz Gonzaga, a associação com o sertão é imediata.
Desbravador e pioneiro na divulgação de uma produção artística
fora do eixo sul-sudeste, no tempo
em que nada se fazia fora dessa
região, Luiz Gonzaga e sua sanfona deram melodia a aridez e hostilidade da caatinga, cantando um
Brasil esquecido por todos. Sua
arte inseria melodia em enredos
sobre a condição desfavorável da
terra onde nasceu.
Dentre as várias homenagens ao
Rei do Baião, a exposição sobre
Luiz Gonzaga, no Museu Nacional
de Belas Artes (Avenida Rio
Branco, 199, Cinelândia – Centro),
é uma oportunidade única de se

conhecer aspecto, fatos e histórias
de um artista genuinamente brasileiro. A exposição "O Imaginário
do Rei – Visões sobre o universo
de Luiz Gonzaga”, inaugurada no
dia 17 de dezembro, vai até 24
de fevereiro de 2013, de terça a
sexta-feira, das 10h às 18h, e aos
sábados, domingos e feriados, de
12h até 17h.
A mostra reúne trabalhos de
artistas de todas as regiões do
País retratando o Rei do Baião.
Contém peças que contam a rica e
diversificada iconografia da vida
e obra do artista. Reúne fotografias históricas e raras dele, livros,
CD’s e quatro filmes – Viva São
João! de Andrucha Waddington,
O Milagre de santa Luzia de
Sergio Roizenblitz, O Homem
que Engarrafava Nuvens de Lírio
Ferreira e Luiz Gonzaga – A Luz
dos Sertões de Rose Maria – que
serão exibidos na exposição, além
das obras de arte criadas, algumas especialmente para a mostra
com técnicas diferentes e linguagens de expressão.
Mais informações sobre a vida e
obra de Luiz Gonzaga no seguinte endereço: http://www.recife.
pe.gov.br/mlg/gui/Index.php.

.
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Criada a Federação Nacional dos Músicos
Um sonho que já durava mais de 60 anos afinal se torna realidade
Um acontecimento histórico
para a categoria dos músicos brasileiros. Assim pode ser definida a
Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 23 de novembro,
na sede do SindMusi, que aprovou
por unanimidade a criação da
Federação Nacional dos Músicos
Profissionais (Fenamusi). A assembleia contou com a participação de representantes de 12
sindicatos de músicos de todas as
regiões do país.
Por questões legais, como documentação ou ainda filiação à outra federação e o processo de desfiliação, se for o caso, não estar
ainda concluído, somente cinco
sindicatos puderam efetivamente fazer parte da nova entidade.
Os sindicatos que no momento fazem parte da Fenamusi são aqueles que representam os estados
do Rio de Janeiro, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Amazonas
e Goiás. Além dos sindicatos destes estados, estiveram presentes a assembleia Alagoas, Ceará,

Sergipe, Rio Grande do Sul, Pará,
Tocantins e Piauí.
Na mesma assembleia foi eleita e empossada a nova diretoria
da federação e aprovado o estatuto. Fazem parte da nova diretoria Déborah Cheyne Prates
(presidente),
Paulo
Sarkis
Keuchegerian (vice-presidente),
João Bani (secretário-geral), Sara
do Nascimento Branco da Silva
(secretária do Trabalho), Alan
Barbosa (secretário de Finanças),
Gilberto Modesto (secretário-adjunto de Finanças), Ricardo
Antão (secretário de Formação
Sindical). O Conselho Fiscal é
composto por Gervásio Braz
Bezerra, Everaldo dos Santos
Barbosa e Alexandre Negreiros.
Como suplentes: Ivaneide Pereira
do Nascimento, Moacir Brito do
Nascimento e Jeania Patricia
Santos da Silva Braz.
Os próximos passos da nova entidade são o registro, como pessoa
jurídica, no Cartório de Pessoas
Jurídicas e, logo após, o registro

Plenário aprova por unanimidade criação da Fenamusi.

no Ministério do Trabalho e
Emprego, formalizando assim
definitivamente a Fenamusi.
A luta pela criação de uma
Federação de Músicos vem de longe, da década de 40. Mais especificamente na gestão da diretoria
do então Sindicato dos Músicos
do Município do Rio de Janeiro,
de 1944 a 1946, encabeçada por
Eleazar de Carvalho e que tinha
como um de seus conselheiros

Heitor Villa-Lobos. Entre suas diretrizes constava a necessidade
de “articulação com os sindicatos
estaduais, a fim de organizar a federação dos músicos brasileiros”.
Assim, o sonho afinal se tornou
realidade. Agora, é chegada a hora
de uma nova caminhada para seu
fortalecimento e, dessa forma, dar
à categoria dos músicos um instrumento poderoso na luta pelos
seus direitos. A luta continua.

.

Déborah Cheyne é eleita vice-presidente da FIM
Entre os dias 3 e 5 de setembro,
em Buenos Aires, foi realizado
o 20º Congresso da Federação
Internacional de Músicos (FIM),
com a participação de cerca 100
delegados de 30 sindicatos de vários países. A vice-presidente da
CGTB e presidente do Sindicato
dos
Músicos
Profissionais
do Estado do Rio de Janeiro
(SindMusi), Déborah Cheyne (foto
com diretoria eleita), foi eleita vice-presidente da entidade.
Segundo Déborah, " trago agora a responsabilidade de falar

e agir por muitos e principalmente pela América Latina. O
primeiro passo deve ser localizar os sindicatos de países ainda
não filiados e juntá-los ao grupo
regional de músicos num encontro ainda no primeiro semestre
de 2013, no Rio de Janeiro, para
diagnosticar nossos desafios e
definir uma boa estratégia de
fortalecimento e unidade, sempre estimulando e respeitando
a diversidade cultural e afirmando que música é o elemento que
melhor define um povo".

.
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Seminário é um sucesso absoluto
Evento, em sua 4ª edição, homenageia Clementina de Jesus
Ganhadores do Prêmio SindMusi

A presidente do SindMusi, Débora Cheyne, anuncia a apresentação.

Evento marcado por palestras de
altíssimo nível, debates com participações contundentes da plateia e
um documentário primoroso sobre
Clementina de Jesus deram o tom da
4ª edição do Seminário "A Mulher na
Música", promovido pelo Sindicato
dos Músicos Profissionais do Estado
do Rio de Janeiro (SindMusi), e que
teve como tema este ano “A Mulher
Negra na Música". Além de tudo isso,
o evento teve ainda a entrega dos
prêmios aos três alunos da rede pública de Ensino Médio, vencedores 2ª
edição do Prêmio SindMusi que contemplou as melhores redações sobre
o tema do encontro, e a entrega de diplomas aos sócios remidos 2012.
Um dos momentos mais emocionantes do evento ficou por conta do documentário "Clementina
de Jesus: Rainha Quelé", que teve
logo após sua exibição um debate, com a participação da plateia,
sobre o significado do "fenômeno Clementina", como símbolo do
resgate e valorização de um viés
da Música Popular Brasileira, que
tem em sua raiz o papel da mulher, especialmente a negra, e sua

influência no desenvolvimento e
memória das diferentes manifestações culturais brasileiras.
Destaca-se também a homenagem,
bastante singela, e que tocou a plateia de forma especial, de um quinteto formado pelas musicistas Luciana
Requião, baixista, Vera Andrade,
violinista, Andrea Ernest, flautista, Débora Cheyne, violista, e Nilza
Carvalho, cantora, na apresentação
do “Hino à Negritude”, composto
pelo poeta, jornalista e professor
Eduardo de Oliveira, um dos principais ativistas do movimento negro
brasileiro, tendo sido presidente do
Congresso Nacional Afro-Brasileiro
(CNAB) e integrante do Conselho
Nacional de Promoção da Igualdade
Racial (CNPIR), órgão consultivo da
Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (Seppir).
Mas as emoções não pararam por aí.
No encerramento do encontro, um
show do cantor e compositor Lúcio
Sanfilippo, acompanhado de banda
e bailarinas. No repertório samba e
ritmos folclóricos como coco, ciranda, afoxé, samba-de-roda, maxixe,
jongo, maracatu, entre outros.

.

O gosto pela música e literatura foram os pontos em comum
dos três ganhadores do Prêmio
SindMusi, concurso que se encontra na sua segunda edição e que
teve como abordagem "A Mulher
Negra na Música", tema do seminário deste ano. Os três já participam de concursos de redação há
algum a tempo.
“Gosto muito de escrever e estou
sempre entre os finalistas”, disse um orgulhoso Bruno Ferrão
(3ª série do Ensino Mèdio), aluno do Colégio Pedro II (Unidade
Humaitá), e que ficou com o primeiro lugar com a redação “No
colo das tias”. Ele levou para a
casa um notebook.
Um pouco tímido, mas não menos incisivo, Bruno Roberto
dos Santos, (2ª série do Ensino
Médio), estudante do CAIC

Euclides da Cunha, no Itanhangá,
salientou que gosta de escrever,
mas que sua paixão é a música. “É
o que eu realmente gosto”. Um tablet foi seu prêmio com a redação
"Dificuldades da mulher negra
para se destacar na MPB".
O terceiro lugar veio do interior
do estado, mais precisamente de
Paraty. João Carlos Nascimento
Bispo (1ª série do Ensino Médio),
do Colégio Estadual Almirante
Álvares Alberto ganhou uma câmera fotográfica com o texto,
tema do evento, "A mulher negra
na música". É outro que também
está sempre participando de concursos de redação. “Cada nova
vitória é mais uma motivação”,
resumiu.
A íntegra das redações vencedoras está no site do SindMusi
http://www.sindmusi.org.br .

.

Luciana Requião, Bruno Roberto, Bruno Ferrão, João Carlos e Déborah Cheyne

O

utro ponto de destaque do
seminário foi a entrega dos
títulos de sócios remidos 2012.
Uma honraria que poucos alcançam. Afinal para se tornar um
sócio remido é preciso atingir 35
anos de anuidades pagas ou ter
mais de 70 anos de idade e 25
anos de anuidades pagas.

No evento deste ano, cinco sócios
foram agraciados: Celia da Silva,
Nadja Daltro de Castro Bertini,
Alberto Xavier Bispo, Juarez
Maia de Carvalho e Paulo Cesar
Ferreira, conhecido no meio artístico como Paulinho Black. Ele
representou os demais agraciados
na entrega dos títulos.

.
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4º Seminário | Ciclo de palestras

Um show de seriedade e competência

Priscila Fuzikawa destacou as técnicas contra a ansiedade; Cláudia Lima salientou as ações preventivas para a saúde da mulher; Elói Ferreira abordou o combate ao racismo.

A terapeuta ocupacional, Priscila
Leiko Fuzikawa, com atuação
na área de saúde mental, abriu
o seminário falando sobre saúde ocupacional e a “Ansiedade de
Perfomance Musical”. De acordo
com ela, muita gente sofre de ansiedade de perfomance musical. Na
palestra, Priscila explicou o que é a
doença, porque ela acontece, qual
o mecanismo fisiológico que faz
com que aconteça e o que tem sido
feito em termo de tratamento.
Segundo a terapeuta, existem coisas que as pessoas podem fazer
e que ajudam não só a diminuir,
mas também a criar estratégias
para melhorar a perfomance no
palco. “É importante ressaltar que
a questão não se restringe ao conhecimento técnico. Tem também
toda a questão de uma preparação
mental e física. Muita coisa que é
tirada da psicologia do esporte e
que várias são as técnicas para saber lidar com a ansiedade de uma
forma geral. Já outras são para processar experiências negativas”, disse acrescentando:
- Neste sentido temos técnicas

que trabalham o que já passou para
processar estas informações. A
pessoa não vai esquecer aquilo que
aconteceu, mas ela não tem mais
este efeito negativo no presente.
Além disso, geralmente quem tem
ansiedade de performance é uma
pessoa ansiosa na vida.
A segunda palestrante foi a
Secretária de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, Cláudia Lima,
que atua na área técnica de saúde
da mulher, no departamento de
ações programáticas. Ela iniciou
sua palestra falando sobre as ações
preventivas que estão sendo feitas
pelo Ministério da Saúde, a partir
de pesquisas feitas sobre as condições socioeconômicas que as
mulheres estão inseridas hoje no
Brasil. Além disso, ela informou
dados do Sistema Único de Saúde
– SUS, no qual 75% da população
são usuários, dentre este número
50,74% são compostos por mulheres negras e pardas.
A secretária também falou sobre
as principais causas de óbitos hoje
no país. De acordo com ela, “morrem hoje mais mulheres pretas no

Brasil, por todas as causas. Não
há uma redução de morte de mulheres negras. O que existe é uma
estagnação. Temos trabalhado a
combinação de políticas dentro e
fora do Ministério da Saúde com
diversos ministérios para alcançar
mais espaço para trazer mais saúde a estas mulheres”, informou.
Neste sentido, a secretaria falou
sobre a Resolução 123/1983, que
cria o Programa de Assistência
à Saúde da Mulher e da Política
Nacional de Atenção Integrada
à Saúde da Mulher, constituído
através da Portaria 992/2009, em
que a Igualdade, Universalidade e
Equidade são as vertentes principais. Além destes, existe o Plano
Nacional de Ações em Saúde da
População Negra, que pretende
adotar medidas para redução da
mortalidade.
Mas o seminário não contou apenas com a participação de palestrantes femininas. O ex-ministro
da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República –
SEPPIR/PR, Eloi Ferreira de Araújo,

também marcou presença e falou
sobre a desigualdade racial existente hoje no país. Ele participou
da elaboração da Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro como
Assessor Especial da relatoria.
Para ele, a criação da Lei n° 12.288
de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial
é uma das grandes vitórias da população do país. Durante sua permanência na secretaria realizou
diversas ações afirmativas para a
inclusão da população negra:
- A escravidão foi a maior tragédia que aconteceu no Brasil. Existe
hoje uma ideia vendida de que o
país não é preconceituoso, mas é
sim. Porém, apesar do Brasil ser
racista, a população tem trabalhado para superar as desigualdades,
o que é uma luta de todos.
Eloi debateu sobre a questão de
se ter negros ocupando cargos de
decisões no Brasil nos dias de hoje.
Segundo ele, dos 513 deputados,
28 são negros e pardos e dos 81 senadores apenas um é negro. Além,
do Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Joaquim Barbosa.

.
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Obituário
Marco Antonio Rocha Della Fávera

Perinho Santana

11/1/1966 a 2/12/2012

26/12/1948 a 30/11/2012

Trombonista da Orquestra Sinfônica Brasileira e
da Orquestra Petrobras Sinfônica, Marco Antonio
Rocha Della Fávera, Marcão, como era carinhosamente conhecido por amigos e colegas no meio
musical, era natural de Salvador. Além da reconhecida competência
como trombonista, outra característica marcante da sua personalidade
era o constante bom humor. Marcão morreu prematuramente, aos 46
anos de idade.

Outra grande perda para a música brasileira foi a
morte do guitarrista Perinho Santana, de 63 anos.
Perinho também era natural da Bahia. Começou sua
carreira em Salvador ao lado de artistas como Raul
Seixas. Depois, mudou-se para o Rio e tocou com grandes nomes da música
brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Marisa Monte. Atualmente,
integrava a banda O Síndico, formada por músicos que acompanhavam o
cantor Tim Maia
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Parceria do SindMusi beneficia projetos socias
Sindicatos da Alemanha e Suíça doam instrumentos musicais
O SindMusi, juntamente com os
sindicatos federais da Alemanha e
Suíça, beneficiaram, recentemente,
diversos projetos sociais com a doação de acessórios de instrumentos musicais. Esta pratica de passa
ao outro o que não lhe serve mais
faz parte da cultura na Europa, que
ajuda a países mais necessitados,
como foi o caso do Brasil. Esta doação acontece todo ano, porém, o
diferencial desse ano foi o número
de doações, quatro caixas com cerca de 80 quilos.
O Sindicato da Alemanha Deutsche
Orchestervereinigung
(DOV)/ German Orchestra Union
e da Suíça - Schweizerischer

Musikerverband (SMV), fizeram
uma campanha, antes do Congresso
da Federação Internacional dos
Músicos, na Alemanha, motivando as pessoas a trazerem para o
Congresso ou a enviarem para um
endereço determinado, acessórios
de instrumentos para serem doados a outros países. O deslocamento dessas doações ao Brasil, só foi
possível graças à intermediação da
musicista Ariane Petri, que é alemã, mas desde 2007 vive no Brasil.
De acordo com Ariane, esta prática de doação é algo cultural e está
ligada a onda da reciclagem e do
reaproveitamento, não só de lixo.
Em relação à intermediação para

SINDMUSI TEM NOVO CONVÊNIO

trazer a doação ao Brasil, a fagotista explicou que conheceu o presidente da associação pessoalmente
em 2008, quando participou deste
mesmo Congresso, e que por isso
foi fácil fazer o acordo.
- A gente não queria gerar custos
para ninguém. Então acabei envolvendo o Consulado da Alemanha,
que tem essa prática de ajudar
pessoas e acabou coincidindo com
a mudança do novo Cônsul para o
Brasil - informou Ariane.
A presidente do SindMusi, Deborah
Cheyne, disse que essa doação
acontece sempre, mas que este ano
eles se superaram. De acordo com
ela, esta ação é muito importante,

pois contribui para o aprendizado
das crianças e dos adolescentes
desses projetos.
– Recebemos uma quantidade bem
maior e insumos variados, para cordas e sopros. Este material, ainda
que usado, é de grande utilidade
nos projetos sociais que não têm
estrutura financeira para a manutenção dos instrumentos – explicou
Deborah.
Entre os projetos já beneficiados estão: Projeto Bem me quer Paquetá;
Grupo Cultural Afroreggae; Projeto
Vale Música de Vitória; o Forúm do
PIN de Vassouras; e a Ação social
pela Música do Brasil – ASMB, do
núcleo do Complexo do Alemão.

Toca Terê Pousada: um lugar inesquecível
O
Sindicato
dos
Músicos
Profissionais do Estado do Rio de
Janeiro acaba de celebrar mais
um convênio em benefício dos
seus associados. A nova parceira
é com a Toca Terê Pousada (www.
tocatere.com.br), que oferece
diárias inteiramente gratuitas
aos sócios que estiverem em dia

CONDIÇÕES
PARA USO DO
BENEFÍCIO

1. Apresentação de declaração numerada emitida pelo
SindMusi, especificamente
para cada reserva;
2. Fica vedada a utilização
do benefício pelo mesmo
associado nos 06 meses
subsequentes;
3. RESERVA: condicionada

com sua anuidade.
Situada num bosque de Mata
Atlântica, apenas a cinco quilômetros do centro de Teresópolis, a
Toca Terê Pousada (Rua Reinaldo
Viana, 257, Praça dos Namorados,
Parque Ingá – telefones (21) 26421100/2642-3657) possui chalés
construídos em harmonia com
a
disponibilização
da
hospedagem para a data
combinada;

3.1 As reservas deverão
ser realizadas com antecedência mínima de 07 dias.
Em caso de desistência, os
cancelamentos das diárias
já efetivadas devem ser realizados com antecedência
mínima de 72 horas.
3.2. Reservas pelos telefones (21) 2642-1100/ 26423657 de 2ª a 6ª feira, das

uma exuberante vegetação. São 27
mil m² de Mata Atlântica, cercados
por quedas d'água e três piscinas
naturais, além de trilha para caminhadas e um grande potencial para
o ecoturismo e ações sustentáveis.
Animais silvestres encantam e
vivem nesse pequeno paraíso de
preservação ambiental. Charme,
8h às 18h ou pelo e-mail reservas@tocatere.com.br
4. DIÁRIA: Início às 15h e
término até às 15h do dia
seguinte para um associado, com direito a acompanhante, com café da manhã;
4.1. Diária válida durante a
semana e final de semana,
exceto feriado prolongado;
4.2. Diária grátis para crianças até cinco anos se acompanhadas do associado responsável; crianças de seis a

aconchego e elegância também
fazem parte de nossas instalações.
Tevê a cabo, DVD, internet,
lareira, hidromassagem, ofurô,
lençóis de 300 fios egípcios,
frigobar, varandas com vista para
cachoeira e jardins, salão de jogos,
churrasqueira, sauna seca e a
vapor, piscina, SPA.
13 anos pagam apenas

30% do valor integral da
diária.
4.3. A partir da 3ª pessoa
(maior de 13 anos), o pagamento correspondente será
de 60% do valor integral da
diária.
Mais vantagens: O associado ainda fica isento do pagamento da taxa de serviço.
Despesas no restaurante,
frigobar e extras serão pagas no check-out.
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Guia do
Músico
online
Atenção, músicos!
Chegamos à quinta edição do Guia
do Músico, mas desta vez com algumas novidades.
A primeira delas é que, por questões
de sustentabilidade, decidimos a
partir desta edição, torná-lo inteiramente online. Esta simples mudança
permitirá o acesso de qualquer lugar,
ampliando assim os horizontes desta respeitada e já consagrada publicação do mercado musical.
Entre as novidades, o Guia do
Músico se atualiza com as novas mídias existentes, permitindo a divulgação dos contatos das principais
redes sociais e de quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.
Esta edição do guia ampliará os recursos digitais permitindo exposição
de foto para todos os anunciantes,
além da possibilidade de postagem
de release, banner e vídeo. Outra novidade é que o guia ficará hospedado
dentro do site do SindMusi, complementando assim, a disponibilização
em um só lugar, de diversos links de
informações úteis e confiáveis.
E se você, músico, empresa ou prestador de serviço quiser anunciar
gratuitamente, não perca a campanha de pré-lançamento do guia. O
SindMusi estará oferecendo um período promocional de degustação
para todos os interessados em anunciar. Para isso, envie o quanto antes
para o e-mail guia@sindmusi.org.br
uma foto no formato jpeg nas dimensões 137 x 78 pixels, além dos dados
(nome artístico, instrumentos, atividades profissionais), contatos (telefones, e-mails, redes sociais, websites) e release (texto de no máximo
500 caracteres).

Dezembro de 2012

Jornal MUSICAL | 11

Dezembro de 2012

A Saúde do Músico | Carolina Valverde

O canto e o corpo do cantor
Dando continuidade ao assunto
da última publicação da nossa coluna, onde fiz uma entrevista com
Marina Paoliello, fonoaudióloga
do EXERSER – Núcleo de Atenção
Integral à Saúde do Músico, abordamos nesta oportunidade outros
aspectos em relação a Saúde do
Músico, como, por exemplo, o canto
e o corpo do cantor.
Título do meu próximo projeto
que será realizado na forma de
um seminário prático-teórico com
uma cantora de Belo Horizonte,
“O canto e o corpo do cantor“ tem
como objetivo geral buscar uma
aproximação dessas duas áreas do
saber: canto e fisioterapia. E o que
me motiva nessa direção é a quantidade de cantores que tem chegado ao meu consultório, inclusive

indicados por fonoaudiólogos e
professores de canto.
Os sintomas são variados, mas
podemos citar alguns que têm
sido muito recorrentes como:

lombalgia (dores na coluna lombar), cervicalgia (dores no pescoço), cervicobraquialgia (dores no
pescoço e braços), cefaléias (dores
de cabeça), vertigem posicional
benigna (tontura), problemas na
ATM (figura 1) (articulação temporomandibular), capsulite adesiva (ombro congelado) entre outros. Porém, alguns chegam com
problemas na performance, como
diminuição na extensão da voz, ou
quadros repetitivos de disfonia.
Podemos fazer uma relação direta entre os sintomas apresentados
e as queixas dos pacientes com o
uso de seus corpos durante a performance do canto. Um caso mui-

to interessante que atendi foi o de
uma cantora lírica que não estava
conseguindo atingir algumas notas
agudas e que apresentava tonturas

que estavam atrapalhando suas atividades de vida diária (AVDs). No
primeiro dia de avaliação fisioterápica em performance musical, pude
verificar uma hiperextensão acentuada de joelhos (figura 2) e para a
nossa surpresa, assim que apontei
essa questão e ela corrigiu, ficou
mais fácil para atingir as notas que

não estavam sendo atingida
Outro caso interessante é de uma
cantora com queixa de disfonias
repetidas e cefaléia intensa que
durante a avaliação apresentava projeção de cabeça (figura 3)
principalmente durante as partes
da música onde utilizava registros
mais agudos.
Isso e outras coisas que parecem
“mágicas” em relação ao gesto e a
postura corporal e a performance

musical podem ser muito bem
compreendidas, por exemplo, através de um conceito de atendimento
fisioterápico muito utilizado e atual
que se chama “Cadeias Fisiológicas”
ou “Cadeias Musculares”. Esse método de compreensão e tratamento

fisioterápico acredita que o corpo
funciona através de “circuitos anatômicos através dos quais se propagam as forças organizadoras do
corpo. O grande diferencial do método é integrar toda a anatomia da
cabeça aos pés.”
Uma prova anatômica incontestável da relação do sistema ortopédico com o canto é a existência dos pilares diafragmáticos (figura 4), que
são estruturas que ligam o diafragma a coluna lombar. Isso nos faz
compreender que as relações entre
a voz, o ar e a postura corporal são
diretas e inquestionáveis. Por isso,
a importância do trabalho fisioterápico específico para cantores. Até a
próxima publicação!

