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Após denúncia, MinC deve supervisionar Ecad
Fraude revelada ontem pelo Segundo Caderno também deve provocar mudanças na gestão da União Brasileira de Compositores

“Nunca tinha visto
uma fraude com
essa extensão.
Essa denúncia
denota claramente
a existência de um
problema sério
na estrutura
do escritório
de arrecadação
Márcia Barbosa, diretora de
Direitos Intelectuais do MinC

Catharina Wrede e
Cristina Tardáguila

A fraude no Escritório
Central de Arrecada-
ção e Distribuição
(Ecad) denunciada

ontem pelo Segundo Cader-
no do GLOBO fez com que a
diretora de Direitos Intelec-
tuais do Ministério da Cultu-
ra (MinC), Márcia Barbosa,
admitisse a necessidade de
supervisionar o órgão que
recolhe e paga os direitos au-
torais dos músicos de todo o
país.

— Nunca tinha visto uma
fraude com essa extensão —
disse ela, por telefone, sobre
o pagamento indevido de R$
127,8 mil a Milton Coitinho
dos Santos, um desconheci-
do que, ao longo de dois
anos, registrou como suas
diversas trilhas sonoras do
cinema brasileiro. — Essa
denúncia denota claramente
a existência de um problema
sério na estrutura do escri-
tório de arrecadação.

Ao falar do assunto, que se
manteve nos trending topics do
Twitter ao longo de toda a ma-
nhã de ontem, Márcia evitou,
no entanto, usar o termo “fis-
calização”:

— É que fiscalização supõe
um poder de polícia que nós
não temos. Supervisão é a
existência de algum controle,
o que é mais adequado.

Registro único de obras
Entre 1982 e 1990, Márcia

trabalhou no Conselho Na-
cional de Direito Autoral
(CNDA), órgão que, entre ou-
tras funções, controlava o
Ecad. Nesse período, chegou
a fazer duas intervenções no
escritório:

— Mas a Constituição de ho-
je não é a dos anos 1980. Na-
quela época, a lei permitia a
nomeação de um interventor.
Hoje, não. Daí nossa dificulda-
de (em resolver a situação).

Para evitar que novas frau-

des acometam o sistema,
Márcia defendeu a criação
de um registro único das
obras:

— Falta uma padronização
nos cadastros, e isso tem
que ser aperfeiçoado, por-
que é o ponto fraco do siste-
ma. O ideal seria fazer com a
música algo semelhante ao
que já existe na Biblioteca
Nacional.

Segundo Márcia, a bibliote-
ca que guarda um exemplar de
cada livro publicado no país
detectou, nos últimos cinco
anos, um aumento de interes-
se por parte dos escritores em
registrar suas obras lá.

— É uma forma de eles se
protegerem, de afirmarem que
uma obra é sua — ressaltou.

A denúncia da fraude tam-
bém deve provocar mudan-
ças na gestão da União Bra-
s i l e i r a de Compos i to res
(UBC), entidade através da
qual o desconhecido Coiti-
nho registrou suas “compo-
sições” indevidamente.

— Antes, bastava a decla-
ração verbal do autor para
que o registro de trilhas de
cinema fosse feito. Agora,
ele vai ter que provar que a
obra é dele com uma carta
do produtor, um cartaz do fil-
me ou out ro documento
qualquer — avisou Marisa
Gandelman, diretora execu-
tiva da entidade.

Além disso, ela pede a cola-
boração dos produtores de ci-
nema para que enviem com re-

gularidade ao órgão as fichas
técnicas de suas produções.
Só assim minimizará as bre-
chas que existem no sistema
de cadastro.

No início do ano, quando a
UBC identificou a fraude de
Coitinho, enviou uma notifica-
ção a ele e a Bárbara de Mello
Moreira, que aparece como
sua procuradora oficial nos re-
gistros do órgão. A missiva so-
licitava explicações e a devo-
lução imediata dos valores re-
cebidos indevidamente. Como
não obteve resposta, a UBC
decidiu mover uma ação cri-
minal contra Coitinho e infor-
ma que ele poderá ser julgado
à revelia.

Numa breve conversa por
telefone, Bárbara mostrou-se

nervosa com o assunto:
— Eu nunca vi ou falei com

Coitinho — disse ela. — Não
posso explicar nada. Fui pro-
curada pela UBC para fazer os
pagamentos dele porque ele
mora fora do país. Não sei na-
da além disso.

Em nota, o Ecad garantiu
que os verdadeiros autores
das trilhas sonoras citadas
na reportagem do GLOBO
não serão lesados e que re-
ceberão seus direitos assim
que os registros forem regu-
larizados.

— Descobri a fraude quan-
do fui rever o registro de “O
homem que venceu o diabo”,
do Moacyr Góes, e constatei
que 85% da trilha sonora es-
tava no nome desse tal de

Coitinho. Nunca ouvi falar
nesse cara! — queixou-se An-
dré Morais, um dos prejudi-
cados pela fraude. — Espero
ressarcimento.

Até o meio do ano, o MinC
enviará à Casa Civil um ante-
projeto do qual derivará a no-
va Lei de Direitos Autorais.
Um dos assuntos em pauta é a
possível fiscalização do Ecad.

A proposta inicial é que o
Estado trabalhe junto com
as entidades privadas, dan-
do suporte aos artistas. Não
se sabe ainda se um novo ór-
gão será criado nem mesmo
em que formato: um colegia-
do, uma autarquia ou um
agente regulador. O proces-
so é lento e já dura quatro
anos.

— Mas se os autores e o
Congresso entenderem que o
Estado tem que fazer a media-
ção, nós vamos fazê-la — pro-
meteu, ontem, a diretora de di-
reitos intelectuais do MinC. —
Mas essa mediação tem que
ser pensada, para não cair no
extremismo. ■

Mergulhado no passado, mas ainda no presente
De volta aos palcos após cinco anos, Sean Combs mistura novidades a antigos ‘hits’ e homenageia Notorious B.I.G.

Jon Caramanica

Do New York Times

S ean Combs estava
dançando: devagar,
deliberadamente, em
movimentos ligeira-

mente desa je i tados num
grande palco, iluminado ape-
nas por uma luz angelical
que incidia de uma tela que
projetava em slow-motion cli-
pes de Notorious B.I.G., tam-
bém conhecido como Biggie
Smalls.

— Eu vou tomar meu tempo
com isso — disse Combs, an-
tes de começar a fazer rap em
versos como “I’ll be missing
you” e “Bear with me as I get
through this”.

Obscurecido por seu abun-
dante dom, ou talento para o
triunfo, é o fato de que Combs
— que já foi Puff Daddy, depois
Puffy e Puff, e agora é Diddy — é
prolífico no trágico, e tem sido
assim desde que regravou essa
canção em tributo a Biggie, seu
protegido e a maior estrela do
rap até ser morto, em 1997.

Combs tinha 27 anos à épo-
ca, e era uma das figuras mais
polarizadoras do hip-hop.
Agora ele está com 41 e conti-
nua a inovar. No ano passado,
ele lançou “Last train to Paris”
(Bad Boy/Interscope), seu pri-
meiro álbum com o grupo Did-
dy-Dirty Money, um inespera-
do disco de feridas abertas —
e também curadas — que está
entre as coisas mais intimistas
já criada por Combs.

Na noite da última sexta-fei-
ra, no Hammerstein Ballroom,
em Nova York, ele levou suas
dores internas a uma escala
maior, mostrando que o seu

passado e o seu presente não
são tão diferentes assim.

A banda Diddy-Dirty Mo-
ney, que conta com os canto-
res Dawn Richard e Kalenna
Harper, é um experimento de
hip-hop destinado à dança,
um grupo que se constrói
nas bases do R&B através de
samplers. O projeto é tam-
bém um dos inúmeros retor-
nos na versátil carreira de
Combs, que começou como

promotor e produtor, e não
como um performer.

A falta de um talento espe-
cífico fez de Combs uma força
camaleônica, nunca se preo-
cupando sobre o que pode ou
não violar seus princípios,
porque o seu único princípio
é o sucesso. E isso ficou claro
com as suas quase duas horas
de concerto, um show para al-
go como um Madison Square
Garden reduzido a uma sala

de tamanho médio. “Last
train to Paris” foi bem recebi-
do, mas teve um sucesso co-
mercial modesto em tempos
modestos para o negócio do
disco. Mas Diddy ainda é uma
presença marcante, e ele com-
prime sua extravagância de
arena — com movimentos
que unem vídeo, uma banda
inteira e cantores de apoio —
em partes conjugadas.

Na primeira parte da noite,

ele se prende ao material do
Diddy-Dirty Money, pulsando
em números emocionados co-
mo “Your love”, “Angels (re-
mix)” e “I hate that you love
me”. Aqui, Diddy faz rap e can-
ta, ou ao menos parece cantar,
enquanto Richard and Harper
atuam como âncoras. Depois
de “Loving you no more”, eles
seguem para uma desnecessá-
ria versão de “No ordinary lo-
ve”, de Sade. Os convidados

— Chris Brown e Rick Ross —
entregam suas partes em ví-
deo. E ele ainda traz o velho ti-
me da Bad Boy, de artistas co-
mo Black Rob e Faith Evans,
assim como Q-Tip, “um verda-
deiro amigo”, como disse.

A segunda parte da noite é
dedicada às vitórias do pas-
sado: “Bad boy for life”, “I ne-
ed a girl (part one)”, “Mo mo-
ney mo problems” e “It’s all
about the Benjamins”. Atra-
vés de versos remixados, ele
apresenta hits de outros ar-
tistas como seus próprios:
“We fly high”, de Jim Jones, “I
get money”, de 50 Cent, e “O
let’s do it”, do Waka Flocka
Flame.

Biggie vivo na memória
Após isso, chega a vez de

Biggie, com o rapper perdido
em devaneios até que o DJ
começa a tocar alguns dos
maiores hits do cantor assas-
sinado em 1997 — “One more
chance (remix)”, “Juicy” e
“Hypnotized” —, oportunida-
de perfeita para uma catarse
coletiva na sala. Após a mor-
te de Biggie, Combs sempre
foi o maior produto de sua or-
ganização, e a gestão e o pro-
cessamento da sua angústia
o levaram ao estrelato. Ele
completa o círculo na assom-
brada “Coming home” , o
maior sucesso do álbum “Dir-
ty Money-Diddy”, que chega
pouco antes do final do show.
Pessoas “têm coragem de
culpá-lo por isso”, diz a músi-
ca, que segue: “E você sabe
que deveria levar a bala, se
você viu.” E então ele começa
a girar e a dançar em um cír-
culo solene. ■

Chad Batka/The New York Times

AGORA à frente da banda Diddy-Dirty Money, o ex-Puff Daddy apresenta faixas de seu último álbum, “Last train to Paris”, lançado em 2010
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