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M Ú SICA

S h ows
a p rove i t a m
onda da
n o st a l g i a
Após a era dos acústicos, artistas investem
em apresentações comemorativas. Por
Renata D'Elia, para o Valor, de São Paulo

Uma sequência de shows e re-
lançamentos aproveitando efe-
mérides tem evidenciado o po-
der da nostalgia na indústria
musical. No exterior, os Beach
Boys recentemente anunciaram
turnê comemorativa dos seus 50
anos de carreira — os Rolling
Stones devem fazer o mesmo em
breve. No Brasil, a agenda 2012
de artistas de diferentes gera-
ções e estilos, como Milton Nas-
cimento e Los Hermanos, tam-
bém vislumbra o potencial lu-
crativo desse segmento.

Prestes a completar 70 anos de
idade, Gilberto Gil, Caetano Velo-
so, Milton Nascimento e Pauli-
nho da Viola, além de Jorge Ben
Jor, encabeçam a lista de possí-
veis empreitadas. Gil foi o pri-
meiro a anunciar, para junho,
uma turnê que passará por qua-
tro capitais; Milton também fará
uma série de shows para come-
morar 45 anos de carreira — que
vão resultar em CD e DVD—, e
Ben Jor relembrou sucessos no
“Luau MTV”, acompanhado de
artistas como Fiuk e Zeca Pagodi-
nho, mas não lança disco de iné-
ditas desde 2004.

O álbum “Cabeça Dinossauro”
(1986), dos Titãs, é outro que re-
torna pela máquina do tempo. A
banda está fazendo uma tempo-
rada de shows para tocar as mú-
sicas do disco na sequência e com
os arranjos originais. Em São
Paulo, os ingressos estão esgota-
dos. “Recebíamos propostas si-
milares, mas evitávamos pelo as-
pecto passadista. Por outro lado,
os fãs querem ouvir os clássicos e
temos que aceitar essa deman-
d a”, diz o guitarrista Tony Bellot-
to. O convite partiu do Sesc Be-
lenzinho, que há um ano imple-
mentou o projeto “Á l b u m” (nele,
artistas de diferentes gerações re-

visitam obras emblemáticas de
suas trajetórias).

Sandro Saraiva, um dos cura-
dores da programação, vê bene-
fícios para todos os envolvidos.
Segundo ele, é comum que fãs
de diferentes idades cheguem
aos shows com os LPs originais
debaixo do braço. “O público
pode resgatar uma forma de ou-
vir música, respeitando a se-
quência das faixas e a integrida-
de da obra. E o artista em ques-
tão tem a chance de retomar ca-
minhos que estavam adormeci-
dos, reconhecer linguagens pró-
prias e atualizá-las”, afirma Sa-
raiva. Antes dos Titãs, Alceu Va-
lença e Paralamas do Sucesso já
haviam partido em turnês na-
cionais impulsionados pelo pro-
jeto, revisitando os álbuns “Vi -
v o” (1976) e “Selvagem?” (1986),
respectivamente.

Mais do que por nostalgia, o
ouvinte reage por memória afeti-
va. O consumidor de música é fiel
ao que mais lhe marcou, acredita
Marcelo Guedes, coordenador
do curso de administração com
ênfase na gestão do entreteni-
mento da ESPM-RJ. “A música es-
tá viva enquanto dura na memó-
ria do público. É um ciclo de vida
comum a álbuns e repertórios,
como para qualquer produto.
Embora a combinação de hits
com novidades seja sempre a me-
lhor opção para valorizar a mar-
ca do artista, o que já está conso-
lidado requer menos esforço de
p r o m o ç ã o”, afirma Guedes.

Detentora de boa parte das
gravações do chamado BRock —
a geração do pop-rock brasileiro
surgida na década de 1980 —, a
Warner Music dedica especial
atenção aos 30 anos de idade de
bandas como Barão Vermelho,
Ultraje a Rigor, Kid Abelha e Ti-

tãs. “Planejamos uma série de
CDs duplos remasterizados com
a história de cada grupo. Isso in-
clui até mesmo a recuperação de
gravações em fitas K-7, antes res-
tritas a arquivos pessoais. O ma-
terial também será vendido em
versão digital”, afirma Sérgio Af-
fonso, presidente da companhia.

Encabeçando a lista está o pró-
prio “Cabeça Dinossauro”, que
deve chegar às lojas em versão re-
masterizada com demos e faixas
inéditas até abril. O álbum “Ti t ã s
- Acústico MTV” (1997), por si só
uma releitura de sucessos da dé-
cada anterior, também entra no
pacote da Warner. Na época, fo-
ram vendidas mais de 1,7 milhão
de cópias do CD.

“A mesma estratégia se repete
desde os anos 1990, com a inva-
são das coletâneas no mercado.
O custo de produção é baixíssi-
mo e as reedições se tornam um
investimento seguro para as gra-
vadoras”, afirma a socióloga Mar-
cia Tosta Dias, autora do livro “Os
Donos da Voz - Indústria Fono-
gráfica Brasileira e Mundializa-

ção da Cultura” (Boitempo Edito-
rial). O perigo está na falta de re-
novação e no enfraquecimento
de uma cena musical compro-
metida com seu tempo. “Releitu -
ras e celebrações são legítimas,
mas quando a produção se limita
a reproduzir o passado, gera es-
tagnação cultural e pode sacrifi-
car a carreira de artistas talento-
sos que se prendem a isso.”

Na estrada desde 2011 tocan-
do algumas inéditas entre os hits
de 30 anos de carreira, o Kid Abe-
lha pretende compilar os melho-
res momentos dos shows em um
DVD independente, além das re-
edições da Warner. George Israel,
saxofonista e guitarrista da ban-
da, acredita que os shows são um
“p r e s e n t e” para os fãs. “Estive
num show do Roger Waters to-
cando ‘The Wall’ [lançado em
1978 por sua banda, Pink Floyd],
e foi o melhor espetáculo de rock
que já vi. Deve ser estimulante
poder, depois de tantos anos,
unir toda tecnologia disponível
ao talento e à verba para revisitar
um disco que vem acumulando

ouvintes”, afirma Israel. A turnê
de Roger Waters na América Lati-
na terá 15 shows, cinco deles no
Brasil, neste mês.

Ricardo Chantilly, presidente
da Associação Brasileira de Em-
presários Artísticos (ABEART),
aposta que os shows devem ser o
carro-chefe deste contexto. “No
auge da indústria fonográfica,
para 12 discos lançados, apenas
um vingava comercialmente. O
êxito de um Michael Jackson
sustentava sozinho uma cadeia
produtiva inteira. Isso é impen-
sável após a internet, com o con-
sumo apenas residual de discos.
Os clássicos são seguros, mas os
shows geram muito mais receita
que a música gravada”, afirma.

É nesta ponta que estão os Los
Hermanos, reunidos para cele-
brar os 15 anos de sua história.
Eles fazem uma temporada de 23
shows com ingressos pratica-
mente esgotados em 11 capitais.
A ação promocional inclui um
documentário e um livro de fotos
da turnê, além da venda da caixa
completa de CDs, da discografia

em vinil e de camisetas oficiais de
apresentações anteriores. A ban-
da não planeja o lançamento de
qualquer material inédito. “Esse
período de shows foi escolhido
por coincidir com o fim da turnê
do Marcelo Camelo e anteceder a
turnê do disco que o Rodrigo
Amarante está prestes a lançar.
Parece que está claro o que é o
trabalho da banda e o que é o tra-
balho que cada um desenvolve
s e p a r a d a m e n t e”, afirma o tecla-
dista da banda, Bruno Medina.

Para Marcelo Guedes, essas reu-
niões temporárias também são
vantajosas para as carreiras solos
dos músicos. “O importante nessa
equação é conseguir um bom
equilíbrio entre a administração
do acervo conjunto e individual”,
afirma. Ele cita a turnê de 30 anos
do grupo inglês The Police, que
passou pelo Brasil em 2007, como
exemplo de ação pontual que va-
lorizou o catálogo da banda, pro-
vou sua relevância na atualidade e
renovou o interesse do público
em cada um dos membros, como
o vocalista Sting.

EX P OSI Ç Ã O

Mostra relembra vida e obra de
Pixinguinha, autor de “C a r i n h o s o”
Amarílis Lage
De São Paulo

“Pi x i n g u i n h a ”
Centro Cultural Banco do Brasil
Brasília - SCES, trecho 2, lote 22, tel.
(61) 3108-7600; ter. a dom., das 9h
às 21h, entrada franca; até 6/5.

“Faça por ele como se fosse por
m i m .” Assim terminava a carta
que Pixinguinha escreveu em
1939 para o historiador Mozart
de Araujo, pedindo ajuda para
um amigo seu que estava passan-
do por problemas financeiros: o
compositor Ismael Silva, funda-
dor do Deixa Falar, primeira es-
cola de samba do Rio de Janeiro.
Anos depois, já na década de
1950, Ismael lançava o samba
“A n t o n i c o”, no qual um amigo
intercede pelo outro (“É necessá-
rio uma viração pro Nestor/ Que
está vivendo em grande dificul-
d a d e”) e, no meio da canção, lá
está a mesma frase que havia sido
escrita por Pixinguinha.

A carta integra a exposição “Pi -
x i n g u i n h a”, em cartaz até o dia 6/5
no Centro Cultural Banco do Brasil
Brasília, que aborda a vida e a obra
do músico Alfredo da Rocha Vian-
na Filho (1897-1973). Para a cura-
dora Lu Araújo, um dos destaques
da mostra é a chance de conhecer
aspectos como o contado acima,
relativos à intimidade do artista.
Entre os objetos expostos, há uma
carteirinha de filiação à maçona-
ria, cartas que ele trocou com mú-
sicos e escritores, instrumentos,
abotoaduras com notas musicais,
documentos e partituras.

“Pixinguinha era muito reserva-
do e mesmo quem pesquisa sobre
ele não encontra muitas informa-
ções sobre sua vida privada”, conta
a curadora. Ao mesmo tempo, diz,
ele usava muito os acontecimentos
do dia a dia em suas composições.
Um exemplo é “L a m e n t o”, cuja le-
tra é de Vinicius de Moraes. “Pixin -
guinha foi receber uma homena-
gem no Copacabana Palace e foi
barrado na porta porque era ne-

gro. Ele e seus amigos entraram
pela porta de serviço e, quando vie-
ram lhe pedir desculpas, afirmou:
‘Só lamento que isso tenha ocorri-
d o’. Daí compôs a música. Qual-
quer resposta que ele tenha dado a
qualquer polêmica veio por meio
de sua produção artística.”

A curadora começou sua pes-
quisa em 1997, depois que um
neto de Pixinguinha, Marcelo
Vianna, e o maestro Caio Cezar a
procuraram propondo um traba-
lho que divulgasse outras facetas
da carreira do músico, além das
mais conhecidas, de flautista e
compositor popular — “Carinho -
s o”, feita entre 1917, é uma de
suas músicas mais conhecidas.

O primeiro resultado da parce-
ria foi o documentário “Nós So-
mos um Poema” (2008), seguido
pelo lançamento da trilha sono-
ra que Pixinguinha e Vinicius
compuseram para o filme “Sol
sobre a Lama” (1963), de Alex
Viany, e de dois discos que mos-
tram as orquestrações sinfônicas

do músico. Estima-se que, entre
os anos 1920 e 1950, sua época
mais produtiva, ele tenha criado
cerca de mil composições.

A exposição está dividida em
12 salas temáticas. Começa com
um ambiente que remete à pen-
são Vianna, no Rio, onde os pais
de Pixinguinha abrigavam músi-
cos que não tinham onde morar
— o pai dele era flautista amador.
Uma das fotos mostra o músico
quando criança — Pizindin era
seu apelido — segurando seu pri-
meiro instrumento musical: um
cavaquinho. As salas seguintes
enfocam áreas como a amizade
do músico com Donga e João da
Baiana, sua experiência no rádio
e no cinema, a composição e re-
percussão de “C a r i n h o s o” e a Se-
mana de Arte Moderna — embo -
ra não tenha participado do
evento, Pixinguinha deu a Mário
de Andrade um depoimento so-
bre os rituais afro-brasileiros pa-
ra “M a c u n a í m a” e foi homena-
geado pelo escritor no livro.

Relembrar é um bom negócio
Músicos investem em shows e discos comemorativos
Relembrar é um bom negócio
Músicos investem em shows e discos comemorativos

Reunião do grupo, que comemora 15 anos de carreira, 
inclui documentário, livro de fotos e relançamentos 

São 23 shows, em 11 capitais, e nenhum material inédito

Mais informações sobre os shows no site 
www2.uol.com.br/ loshermanos

Los Hermanos
Em junho, o músico comemora seus 70 anos 
com o início de uma turnê comemorativa 

Datas e locais ainda não foram confirmados, mas 
as principais capitais receberão o show

Seu último disco com material inédito 
é “Fé na Festa” (2010)

Gilberto Gil
Comemorando 45 anos de carreira, o cantor e 
compositor fará turnê pelo país 

A primeira parada do artista será o Cine-Teatro 
Central, em Juiz de Fora (MG), no dia 25 de abril 

Os shows vão resultar em CD e DVD, previsto 
para serem lançados em setembro

Milton Nascimento

Flávio Moraes/Fotoarena/Folhapress Felipe Dana/Fotoarena/Folhapress Lúcio Távora/agência A Tarde/AE
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“Cabeça Dinossauro” 

(1986) alavancou o 

sucesso da banda, 

com o rock pesado de 

faixas como “Polícia” 

e “Bichos Escrotos”. 

Os shows com esse 

repertório estão com 

ingressos esgotados. 

De quarta (14) a 

sábado (17), às 

21h30, no Sesc 

Belenzinho (rua 

Padre Adelino,

1.000, SP, tel. 11 

2076-9700)

Titãs

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.328.280/0001-97 - NIRE 35.300.153.570
Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na sede 
social desta Companhia, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, no Município de Campinas, 
Estado de São Paulo, às 10 horas do dia 28 de março de 2012, a fim de examinar, discutir e votar as seguintes 
matérias, constantes da Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, 
acompanhadas do Parecer do Auditor Independente; (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido e a 
distribuição de dividendos, relativos ao exercício de 2011; (iii) ratificar a remuneração global dos administradores 
para o exercício de 2011 e fixar a remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2012; e, (iv)
eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração. Nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, 
para participar da Assembléia Geral, os acionistas deverão depositar na Companhia, com pelo menos 2 (dois) dias 
bancários úteis de antecedência, contados da data fixada para a realização da Assembléia Geral, comprovante de 
propriedade das ações, assim como o procurador e o representante legal dos acionistas deverão, em igual prazo,
depositar na Companhia o instrumento de mandato e os documentos comprobatórios da representação. Nos termos 
do artigo 4 da Instrução nº 481 de 17 de dezembro de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 6% (seis por 
cento). Os documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia da Assembléia estão disponíveis aos 
acionistas no endereço eletrônico da Companhia (www.elektro.com.br) e no endereço eletrônico da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme regulamentação em vigor, em especial a Instrução CVM nº 
481/09. Tais documentos também poderão ser consultados e examinados na sede da Companhia.

O Conselho de Administração

Ministério da
Pesca e Aquicultura

Pregão Eletrônico nº PE-01/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de
emissão de bilhetes de passagens aéreas NACIONAIS e INTERNACIONAIS, 
operacionalização de reservas, marcação/remarcação de bilhetes, bem como
resolução de problemas que surgirem relacionados com passagens, embarque/
desembarque, check-in antecipado, e serviços afins, destinadas ao Ministério
da Pesca e Aquicultura – MPA e suas Superintendências Federais, conforme
detalhamento e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste
Edital. Realização: 26/03/2012, as 09:00h, no Sistema Comprasnet endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais e Endereço: A cópia do
texto integral deste Edital está disponível no site: e www.mpa.gov.br/, podendo ser
retirado, mediante recolhimento do valor de R$ 10,00 (dez reais) no endereço: Ed.
Sede do Ministério da Pesca eAquicultura – MPA, Setor Bancário Sul – SBS – Ed.
Carlton Tower – Quadra 2, Lote 10, Bloco J, Mezanino, sala 102, Plano Piloto,
na cidade de Brasília – DF, Fones: (61) 2023-3156 e Fac-símile: (61) 2023-3902.

CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Companhia Energética  de Pernambuco - CELPE
CNPJ nº 10.835.932/0001-08 - NIRE 26.300.032.929 - Companhia Aberta - RG.CVM 1.436-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração da
 Companhia Energética de Pernambuco - CELPE Realizada em 29 de Dezembro de 2011

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de 2011, às 13 horas, na filial da Companhia, localizada na Praia do Flamengo nº. 78, 4º andar,
reuniu-se o Conselho de Administração da CELPE, com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram,
por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Juros Sobre o Capital Próprio – 4 º Trimestre/2011 – Após a apresentação feita pelo Sr. Paulo
Dutra, Diretor de Planejamento e Controle, a Diretoria propôs: (i) declarar os juros sobre capital próprio no montante de R$ 22.411.000,00 (vinte
e dois milhões quatrocentos e onze mil reais), correspondentes a R$ 0,3000670852 por ação ordinária, R$ 0,3000670852 por ação preferencial
classe A e R$ 0,3300737938 por ação preferencial classe B, na forma da legislação vigente. Os juros sobre o capital próprio serão considerados
para fins de cálculo do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2011. O pagamento será realizado até 30 de junho de 2012, sem atualização
monetária. As ações serão negociadas ex-juros a partir de 02 de janeiro de 2012. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta
apresentada. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada
pelos Conselheiros Srs. André Luis Dantas Furtado (suplente), Jorge Luiz Pacheco, Gonzalo Gómez Alcântara, Marcelo Maia de Azevedo Corrêa,
Mário José-Ruiz Tagle Larrain (suplente), e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio
de Janeiro, 29 de dezembro de 2011. Denise Faria. Confere com o Original Lavrado em Livro Competentearquivamento: A ata foi protocolada
na Junta Comercial do Estado de  Pernambuco - JUCEPE, sob  nº 12/986962-7 e registrada sob o nº 20129869627 conforme certidão passada e
assinada em 25/01/2012 pelo Secretário-Geral, Roldão Alves Paes Barreto.
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Text Box

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Eu & Investimentos, p. D4. 




