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H U M O R

AGAMENON

Caindo de boca na real

PARA APRECIAR o casamento de William e Kate,

Agamenon Mendes Pedreira fez questão de se

vestir a caráter, quer dizer, à falta de caráter

OS EXCÊNTRICOS INGLESES são atualmente

o único povo do mundo que ainda

pratica o casamento à fantasia

Ecad admite possibilidade de nova fraude
Registro da família Silva pode ser tão falso quanto o de Milton Coitinho, que forjou até carimbo dos EUA

LONDRES

R ealmente... A monarquia inglesa é
como eu: está cada vez mais velha
mas ainda funciona! Nesta semana
o mundo inteiro matou o trabalho

para assistir ao casamento entre o príncipe
William Bonner e Lady Kate. Eu, Agamenon
Mendes Pedreira, fui o único jornalista con-
vidado (aliás, pessoalmente, pela Rainha
Elizabeth II) para acompanhar o casamen-
to e a lua de mel oficial dos dois pombi-
nhos reais. A velha monarca teme que se
repita um triste episódio, quando ela sur-
preendeu William e Kate num dos aposen-
tos do castelo de Selfridge’s praticando o
sexo oral antes do casamento.

— Lady Kate, o que é isso? — perguntou a
rainha, espantada.

— Um boquete, ora! Tô pagando! — res-
pondeu a histriônica noiva na lata.

A Casa Real britânica sempre tenta ba-
bar os meus ovos para que eu não revele
ao mundo as minhas ligações amorosas
com a finada Lady Di. No meu filme “Aga-
menon” vocês vão ficar sabendo que eu e
Lady Diranha Spencer vivemos um tórri-
do affair de fundo erótico que abalou os
alicerces da Casa de Windsor. Na verdade
o príncipe Charles foi corno meu e, por is-
so mesmo, foi agraciado com o título de
Príncipe da Cornualha. Pobre Charles,
quer dizer, rico Charles. Nunca poderá
ser coroado rei porque sua testa já está
ocupada com um par de chifres. O Prín-
cipe de Galhos, quer dizer, de Gales, já
que não vai ser rei mesmo, acabou se ca-
sando com a Camilla Parker Bowles, o
Monstro de Loch Ness. Eu admiro o Char-
les, ele é guerreiro! Charles não é São Jor-
ge mas está sempre espetando a lança no

dragão. Além de tudo, o orelhudo e fláci-
do membro da realeza britânica ainda so-
fre de TOC, Transtorno de Obsessão Cor-
nuda, e é louco por jardinagem. O amor
de Charles pelo mundo vegetal é tão gran-
de que ele costuma falar com as plantas

mesmo, porque a sua ex, Lady Di, era uma
boa trepadeira.

Como todos sabem, tenho ligações ínti-
mas com o jovem William e seu irmão, Har-
ry Potter. Por ser um cortesão da Coroa, a
própria rainha me encarregou pessoal-

mente de levar os dois jovens à zona. Fi-
quei comovido quando William me convi-
dou pra ser o seu padrinho de seu casa-
mento. A madrinha vai ser o Elton John.
Na verdade, eu tenho uma suspeita que
me corrói a alma. Acho que o príncipe Wil-
liam é meu filho. Reparem bem na seme-
lhança entre nós dois. Ele é a minha cara
escarrada. A semelhança é incrível: somos
iguaizinhos, a única diferença é a conta
bancária. Estou pensando até mesmo em
ir ao “Programa do Ratinho” para meter
um DNA na Família Real Inglesa. Só assim
poderei ficar em paz com a minha cons-
ciência e com o gerente do banco.

Mas voltando à emocionante cerimônia
que foi assistida por bilhões de pessoas e dó-
lares em todo o mundo. A boda real foi rea-
lizada na Vadia de Westminster, para home-
nagear a memória da Princesa de Diana. Mas
a festa foi no Castelo de Caras. E como a fa-
mília da noiva ficou milionária com festinhas
infantis, tinha muitas piscinas com bolas, ti-
rolesa, pula-pula, carrocinha de pipoca e ca-
chorro-quente. Logo me enturmei com o Mis-
ter Bean, que foi o pajem do casamento, e a
Amy Winehouse (que, como o Lula, é devota
da Igreja AngliCana), convidada para ser a
vomitadora oficial da festa.

Na verdade, William e Kate estão em lua
de mel é com a mídia. E para mostrar que a
Coroa Britânica vive novos tempos, o casal
resolveu seguir o conselho de Reinando
Henrique Pomposo, ex-imperador do Bra-
sil, e puxar o saco da classe média. Por isso
mesmo, os pombinhos resolveram passar a
lua de mel no Cruzeiro Emoções da CVC pa-
ra ver o show do Roberto Carlos, que já é
rei há muito tempo.

AGAMENON MENDES PEDREIRA é o Coroa Imperial

André Miranda, Catharina
Wrede, Cristina Tardáguila e

Thiago Herdy

RIO E BELO HORIZONTE

Uma família brasileira
de sobrenome Silva,
composta por pai,
mãe e dois filhos me-

nores de idade, pode estar por
trás da segunda fraude a abalar o
Escritório Central de Arrecada-
ção e Distribuição (Ecad) em me-
nos de uma semana.

De acordo com o Ecadnet, sis-
tema de busca que o escritório
responsável pelo recolhimento e
pagamento dos direitos autorais
de todos os músicos do país
mantém na internet, Marco Aure-
lio da Silva, Laurinda Nascimento
Vieira Silva, Marco Tales Vieira
Silva e Lais Petra Vieira Silva se-
riam mais prolíferos do que Chi-
co Buarque. Só Marco Aurelio, o
patriarca da família, tem registra-
das em seu nome 629 obras,
frente às 468 do irmão da minis-
tra da Cultura, Ana de Hollanda.

Entre as composições que
caem na conta dos Silva, todos
cadastrados como artistas pela
Sociedade Brasileira de Adminis-
tração e Proteção dos Direitos In-
telectuais (Socinpro), há vários
homônimos de hits nacionais.
Entre eles: “Coisas que eu sei”,
de Dudu Falcão — uma das cin-
co músicas mais tocadas em
2009 na voz de Danni Carlos —,
“Tá perdoado”, de Arlindo Cruz,
e “Chora me liga”, da dupla ser-
taneja João Bosco e Vinícius.

Os Silva não têm o costume de
informar o intérprete de suas
produções e parecem trabalhar
nos mais diversos estilos musi-
cais. Na lei brasileira, não há na-
da que impeça que duas compo-
sições tenham o mesmo título.
Mesmo assim, o Ecad decidiu
submeter toda a família a uma
auditoria interna. O processo co-
meçou no ano passado.

Procurado pelo GLOBO, o
Ecad informou, por sua assesso-
ria de imprensa, que entre janei-
ro de 2010 e abril deste ano os
Silva receberam R$ 1.700 pela re-
produção de todas as suas su-
postas composições. A reporta-
gem, porém, obteve documentos
que comprovam que o ganho de-
les com apenas quatro canções
entre janeiro de 2005 e dezembro
de 2010 beira os R$ 4 mil. Só por

“Festa no apê”, obra homônima
ao sucesso do cantor Latino, os
Silva, que detêm 75% dos direi-
tos (o detentor dos outros 25%,
também desconhecido, não per-
tence à família), embolsaram R$
2.207 em cinco anos.

De acordo com o Ecad, “com a
colaboração de produtores de
shows, a família Silva relacionava
obras da autoria deles entre os
roteiros de shows pelo Brasil”.

— Se a falha no registro de
obras permite que qualquer pes-
soa informe o compositor errado
ao Ecad, então, existem muito
mais famílias Silva do que se sa-
be — diz, irritado, Dudu Falcão.

Apesar da nota do Ecad, Jorge
Costa, presidente da Socinpro,
diz desconhecer qualquer inves-
tigação sobre os Silva.

Na última segunda-feira, O
GLOBO denunciou o pagamento
de R$ 127,8 mil ao falso compo-
sitor Milton Coitinho dos Santos.
Cadastrado no sistema do Ecad

pela União Brasileira de Compo-
sitores (UBC) — outra associa-
ção de artistas —, ele listou co-
mo sendo suas várias trilhas de
filmes brasileiros, algumas co-
nhecidas por outros autores.
Após a denúncia, o Ecad conge-
lou os pagamentos que lhe se-
riam feitos e informou que move-
ria um processo contra ele.

A reportagem, que já estava
atrás dos Silva há dois meses,
tentou localizar Coitinho ao lon-
go da semana. Todos os dados
que constam nas fichas cadas-
trais de ambos não levam a lugar
algum. O e-mail que os Silva for-
neceram à Socinpro retorna com
uma mensagem de erro. O tele-
fone da família dá ocupado. Tra-
ta-se de um número em Belo Ho-
rizonte, mesma cidade onde Coi-
tinho fez o seu registro. Já na fi-
cha submetida por Coitinho à
UBC, o número de identidade
tem dois dígitos a mais do que o
normal e o endereço e telefone

“para correspondência” corres-
pondem ao cassino Palms Place,
em Las Vegas. Lá, ninguém nun-
ca ouviu falar do brasileiro.

A data de nascimento de Coi-
tinho também é falsa. Segundo
um sistema de informações que
reúne dados de segurança públi-
ca de todos os órgãos de fisca-
lização do Brasil, o CPF de Coi-
tinho está ativo, mas atrelado a
alguém que nasceu em 1964 e
não em 1940, como registrou a
UBC. Supõe-se que o fraudador
tenha optado por envelhecer co-
mo forma de justificar a autoria
de trilhas sonoras produzidas
em sua infância.

O mesmo sistema de seguran-
ça revela que Coitinho reside ou
residiu em Bagé, no Rio Grande
do Sul, e trabalhou numa distri-
buidora de cervejas. Contatado
pelo GLOBO, o departamento de
recursos humanos da Cargnelut-
ti & Cia. Ltda. disse que um ho-
mem com CPF idêntico ao do re-

gistrado na UBC prestou servi-
ços à empresa entre 2001 e 2008.
Sem especificar o cargo, acres-
centou que ele atuou em Santana
do Livramento (RS).

Coitinho também foi dono de
uma padaria em Bagé, mas o es-
critório de contabilidade que ge-
ria a sua conta diz que ele não
aparece lá há anos. Os documen-
tos relativos ao negócio já estão
no arquivo morto da empresa.

Segundo consta, Coitinho re-
cebia seus direitos autorais atra-
vés da procuradora Bárbara de
Mello Moreira, uma jovem que
mora com a mãe e o irmão num
condomínio no Pechincha, bair-
ro da Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro. A procuração, datada de
28 de maio de 2010, era falsa.

— Esse documento é uma
fraude — informa Bobbie G. Bell,
tabelião do Notary on Wheels,
cartório da Flórida cujo selo apa-
rece estampado no documento.
— Além disso, o carimbo que es-

tá acima (na mesma página) é
uma falsificação do selo da Se-
cretaria de Estado Americano,
que deveria reconhecer o carim-
bo do meu cartório.

Bárbara não respondeu aos
pedidos de entrevista para escla-
recer o destino final dos R$ 127,8
mil debitados em sua conta no
banco Itaú. Seus vizinhos dão
conta de que ela é universitária e
não está trabalhando.

Fácil de registrar
Sexta-feira, na filial mineira da

UBC, o correspondente do GLO-
BO em Belo Horizonte compro-
vou que é simples o caminho pa-
ra se declarar autor de uma mú-
sica. Bastava preencher um for-
mulário padrão, informando o
nome da composição a ser ca-
dastrada, e anexar um papel com
a letra impressa, numa autode-
claração. As atendentes daquela
tarde acrescentaram ainda que a
documentação poderia ser enca-
minhada ao escritório pelos Cor-
reios e que não seria indispensá-
vel a apresentação de uma cópia
gravada da obra nem do encarte
do suposto CD. A reportagem só
não finalizou o registro de uma
música homônima escolhida
aleatoriamente porque não apre-
sentou à associação de artistas
um comprovante de residência.
A medida foi proposital.

— Nosso procedimento pa-
drão, que segue as determina-
ções da Convenção de Berna de
1886, valoriza o autor. Só se for
provado o contrário (do registra-
do) é que se desconfia — defen-
de Marisa Gandelman, diretora
executiva da UBC. — Funciona
assim no mundo todo. É como
um livro. Ninguém desconfia da
autoria dele.

Descontente com a repercus-
são do caso Coitinho, Marisa diz
que vai investigar até o fim:

— Eu quero punir, tirar do
meio de nós os fraudadores, es-
tejam eles dentro ou fora do sis-
tema. Não quero que essa histó-
ria acabe em pizza. ■

O QUE O ECAD INVESTIGA

Em cinco anos, receberam 75% do valor arrecadado
em direitos autorais, obedecendo porcentagem
criativa informada no registro da obra

Sistemas do Ecad revelam que
os Silva registraram composição
homônima a hit de Latino também compuseram

música homônima à da
cantora Ivete Sangalo

E registraram como sua título
idêntico ao do hit sertanejo
de João Bosco e Vinícius

Editoria de arte

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 maio. 2011, Segundo Caderno, p. 10.




