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Oscarnaval 2011!

omo acontece todos
os anos, quando chegou a noite do Oscar
eu acabei dormindo.
Mas, devido de que aos roncos
lancinantes de Isaura, a minha
patroa, acordei do meu sono
profundo e fui obrigado a assistir à mais famosa premiação do
cinema mundial. E não é qualquer cinema não, é cinema
com $ maiúsculo!
O grande vencedor da noite
foi “O discurso do gay”, um
drama histórico sobre um rei
gagossexual que não conseguia
se livrar de seu vício da gaygueira. “O discurso de um gay”
conta a história de George V,
que, mais tarde, se tornou Rainha da Inglaterra e avenida em
Paris. Vencedor do Oscar de
melhor atriz como protagonista de “O discurso do gay”, Cólon Firth, ao agradecer o prêmio, revelou que fez laboratório numa sauna gay de Londres
para adquirir o hábito da gagueira entre parceiros do mesmo sexo. Disse Colin Fuck: “Foi
duro. Como vocês viram no filme, eu tive que colocar muitos
objetos estranhos na boca...
Mas tudo bem, aqui na Inglaterra a gagueira não é considerada veadagem!” Os demais comentários sobre a festa e os
prêmios eu deixo para meus
colegas do sexo feminino.
O Oscar é a Marquês de Sapucaí dos americanos, mas a
nossa Marquês de Sapucaí é a

Olha só o que está rolando no Blog do

AGAMENON

NESTE
CARNAVAL

PERGUNTAS PARA ISAURA
Um dia desses, quando trocava a correia dentada da
minha lava-louças, precisei de um alicate de pressão.
Abri a caixa de ferramentas de meu marido, que é
torneiro mecânico aposentado, e descobri, misturados
com as chaves de grifo, três glandes de silicone e dois
corpos cavernosos amassados. Fiquei desconfiada,
mas ele me explicou que está fazendo uns bicos
recondicionando vibrador usado. Não sei se acredito,
vibrador quando quebra tem conserto? (Isolda)
Cara Isolda, esse seu marido já se aposentou mas
não consegue largar. O vibrador, não o serviço. E
tanto o vibrador quanto o bilau, quando dão defeito,
não tem jeito: é melhor trocar por um mais novo.

eu e a Isaura,
a minha
patroa, vamos
nos acabar!
E como
acontece todo
ano, Isaura
será a
madrinha

Mais perguntas e respostas no meu blog:
agamenon.com.br — e continuem perguntando

de bateria
do bloco Me
Paga que Eu

Olha só o que está rolando nas
filmagens de ‘Agamenon, o filme’

Sou Piranha

Davi de Almeida

Marquês de Sapucaí mesmo. E
hoje à noite, é claro, estarei
marcando presença no animado Camarote da Brahma, onde
pretendo bater algumas carteiras das celebridades VIP (Very
Impotent People) e comer
umas Devassas.
Mas antes de encarar a bocalivre do Camarote Número Um,
vou sair em vários blocos e fa-

zer xixi na rua emporcalhando
vários pontos da cidade. Onipresente, urinarei nos tradicionais Cacique Mijamos e no Cordão de Bolas Pretas, além, é
claro, da Banda de Xixipanema,
no Uremia é Quase Amor, no
Sujaço do Cristo e, como agora
eu sou do cinema, no bloco Me
Mija que Eu Sou Cineasta.
No carnaval, aqui em casa, nós

seguimos a Lei de Muricy (Ramalho): cada um trata de si. Eu vou
me trancar no banheiro, e a Isaura, como já é tradicional, aproveita o tríduo momesco para fazer
um retiro de fundo espiritual
com um pessoal que ela conheceu num clube de suingue.
AGAMENON MENDES PEDREIRA
é o Mulato Globeleza

Mais uma cena eletrizante do meu filme! Vejam a magistral encenação de minha emocionante partida para a Segunda Guerra Mundial, quando fui enfrentar os alemão. Na foto,
vemos o ex-pracinha João Barone e o cumediante Marcelo
Fodnet, que faz o papel da minha pessoa quando jovem.
●

Nova Lei do Direito Autoral já custou R$ 2 milhões
Processo foi interrompido pelo MinC, mas secretário-executivo promete que reforma da legislação terá continuidade
Alvim

A

André Miranda

Consulta com oito mil sugestões
O evento mais significativo
foi um seminário internacional
ocorrido em novembro de 2008,
em Fortaleza, com a presença
de representantes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Vieram
ao Brasil especialistas de México, França, Índia, África do Sul,
Espanha, Egito, Argentina e Alemanha, entre outros.
Todo o debate resultou num
anteprojeto, que ficou disponível para consulta pública entre
14 de junho e 31 de agosto do
ano passado, a fim de que recebesse contribuições. A gestão

A EVOLUÇÃO DA POLÊMICA
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Junho de 2008
Congresso de
Direito de Autor e
Interesse Público,
em Florianópolis

Dezembro
de 2007
Lançamento do
Fórum Nacional de
Direito Autoral,
pelo então ministro
Gilberto Gil, no Rio

Novembro de 2009
Congresso de Direito de
Autor e Interesse Público,
em São Paulo

Junho de 2010
Projeto de Lei do
Direito Autoral
é posto em
consulta pública

anterior do MinC contabilizou
oito mil sugestões e diz ter estudado todas elas antes de enviar
o texto para o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual
(Gipi) e para a Casa Civil.
Assim que assumiu o ministério, Ana de Hollanda pediu o
projeto de volta da Casa Civil para uma revisão. Pouco depois,
ela ordenou que se retirasse do
site do MinC o selo do Creative
Commons, um atestado de compartilhamento livre de conteúdo
na internet. Em sua primeira entrevista coletiva no cargo, ela
afirmou que não concordava
com “mudanças radicais de
uma hora para outra” na lei e

Dezembro
de 2008
Fórum Livre
do Direito
Autoral,
no Rio

Novembro
de 2008
Seminário
Internacional
Sobre Direito
Autoral, em
Fortaleza

Agosto de 2010
Consulta pública
recebe oito mil
sugestões

que não via a “possibilidade de
subordinar uma entidade como
o Ecad ao governo”. Um dos
pontos mais sensíveis do projeto está exatamente na criação
de um órgão fiscalizador do Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição, o Ecad, uma entidade que reúne associações de
compositores e músicos e que
hoje exerce com autonomia
suas atividades de recolher e repassar os direitos aos autores.
— Por um lado, o governo anterior sintetizou o debate do direito autoral através do acesso à
cultura e não da reestruturação
da cadeia da música para a remuneração dos autores, que é o
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Agosto de 2008
Congresso
Direitos Autorais
e Acesso à
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São Paulo
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mais importante. E ninguém ficou sabendo qual foi o texto final enviado para a Casa Civil —
afirma Luciana Pegorer, presidente da Associação Brasileira
de Música Independente (ABMI). — Já o problema do governo atual é a falta de posicionamento. Isso cria margem para
um disse-me-disse.
As dúvidas foram alimentadas
esta semana pela indicação para
a Diretoria de Direitos Intelectuais (DDI) do MinC da advogada Marcia Regina Barbosa, servidora da Advocacia-Geral da
União. Ela vai substituir Marcos
Souza, o coordenador do projeto
de revisão da lei. Marcia teria si-

Hudson Pontes/18-02-2011

primeira discussão sugerida pelos dois meses de gestão de Ana
de Hollanda no Ministério da Cultura (MinC) não envolve apenas o tema do direito autoral. Em pauta está o destino
dos cerca de R$ 2 milhões investidos durante pelo menos três
anos do governo Lula para a
preparação de um projeto que
deveria chegar ao Congresso este ano. O valor, levantado pelo
GLOBO, diz respeito a viagens,
seminários e reuniões realizados desde o lançamento do Fórum Nacional de Direito Autoral,
em dezembro de 2007, pelo então ministro Gilberto Gil. É uma
quantia que, caso a reforma da
Lei do Direito Autoral seja abandonada, será jogada no lixo.
O valor gasto na preparação
do projeto da nova lei serviria,
por exemplo, para financiar por
três anos as atividades de 11
Pontos de Cultura, um dos pilares da gestão cultural do governo Lula, cuja expansão foi prometida pela campanha de Dilma
Rousseff. Mas a verba foi utilizada para a realização de 80 reuniões e oito congressos em diferentes cidades do país.

do uma indicação de Hildebrando Pontes Neto, ex-presidente
do antigo Conselho Nacional de
Direito Autoral (CNDA) e hoje
advogado do Ecad. O próprio
Hildebrando foi cotado para o
cargo e chegou a se reunir com
Ana de Hollanda em Brasília.
— O fato de ter havido uma
mudança na DDI não significa retrocesso. A Marcia é servidora
da AGU e especialista em direito
autoral. É injusto o que falaram
dela, associando seu nome ao
Ecad. Ela é isenta, não representa nenhum interesse — diz Vitor
Ortiz, secretário-executivo do
MinC. — Considero normal que
exista uma ansiedade da socie-

dade. Mas eu garanto que vamos dar continuidade ao trabalho anterior. Os estudos, os congressos, as consultas públicas,
tudo isso será levado em conta.
Ortiz acrescenta que Marcia, apesar de ainda não nomeada oficialmente, já está
trabalhando com o texto da
lei, e que em breve retomará o
diálogo com a sociedade:
— A nova diretora vai verificar o anteprojeto que foi elaborado. Mesmo que o texto atual
fosse este, ele ainda precisaria ir
para o Congresso e passar por
mais um processo de discussão.
A gente só pede calma para conduzir um tema tão importante e
complexo como esse. A ministra
não vai abandonar o debate.
Roteiristas pedem continuidade
A preocupação em torno do
futuro da Lei do Direito Autoral
fez com que a associação Autores de Cinema, que reúne roteiristas como Adriana Falcão,
Bráulio Mantovani, Jorge Durán,
Marçal Aquino e Paulo Halm, divulgasse na quinta-feira à noite
um carta em apoio à reforma da
lei. “A ministra Ana de Hollanda
afirma que é objetivo da sua administração defender o direito
autoral. Apoiar esse projeto de
lei, tão amplamente discutido pela sociedade e que visa exatamente garantir os direitos dos
autores, é o que esperamos dela
neste momento”, diz a carta.
— A nova lei é um avanço de
quem tem direito a receber, particularmente para diretores e roteiristas — afirma David França
Mendes, presidente da Autores
de Cinema. — Houve investimento para se chegar ao ponto
a que se chegou. Não só do governo. Pessoas viajaram, gastaram tempo e dinheiro. A gente fica muito surpreso em ver pessoas do MinC dizendo que vão
rever o processo para defender
o autor quando era a nova lei
que incluiria mais artistas na
distribuição de direitos. ■

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 mar. 2010, Segundo Caderno, p. 8.

