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Gestão coletiva antecipa valores
da distribuição do Movimento
Tradicionalista Gaúcho (MTG)
A gestão coletiva da música, formada pelas associações Abramus,
Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC e pelo Ecad,
comunica que será feito um adiantamento de R$ 165 mil à verba
da distribuição do segmento de Movimento Tradicionalista
Gaúcho (MTG), em novembro. Essa medida é uma forma de
amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus nos rendimentos
de compositores, intérpretes e músicos que têm suas músicas
tocadas neste segmento.
Os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) são locais importantes
de preservação da música e da cultura gaúchas. Por esse motivo,
as associações de música e o Ecad buscaram formas de
incrementar os repasses anuais para esse segmento, já que não
foram realizados eventos nesses locais no último ano. Sem esse
adiantamento, a verba distribuída seria 85% menor em
comparação com o período anterior.
Sobre a verba
O Ecad fará um adiantamento de R$ 165 mil e este valor será
somado à verba de R$ 32,5 mil arrecadada dos CTGs entre julho
de 2020 e junho de 2021. O desconto deste montante acontecerá
em 4 parcelas de distribuições futuras do segmento de MTG, com
as devidas correções monetárias. O início dos descontos ocorrerá
no primeiro repasse desse segmento sem o efeito da pandemia.
Sobre a amostra
Como no último ano não houve eventos passíveis de gravação, o
Ecad utilizará as músicas contempladas nas últimas 5
distribuições do segmento para compor a amostra que será
utilizada na distribuição deste ano. Neste repasse serão
contempladas 9.555 execuções relativas a 1.523 obras musicais.
A gestão coletiva está permanentemente melhorando seus
processos em prol dos titulares de direitos autorais, remunerando
todos com agilidade, transparência e eficiência. Esta proposta foi
elaborada para viabilizar uma distribuição significativa em um
segmento essencial para a classe artística.
Em caso de dúvidas, procure a associação à qual é filiado.

