
C o m u n i c a d o a o s T i t u l a r e s

COB CELEBRA ACORDO COM O ECAD PARA PAGAMENTO DOS JOGOS 
PAN-AMERICANOS E PARAPAN-AMERICANOS DE 2007

Neste comunicado, o Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - tem 

como objetivo esclarecer detalhes sobre o acordo celebrado com o COB -  Comitê 

Olímpico Brasileiro - para pagamento dos direitos autorais das músicas executadas nas 

cerimônias e eventos esportivos realizados nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-

Americanos do Rio de Janeiro, em julho de 2007.

O valor total do direito autoral cobrado é de R$ 1.335.360,96 e será pago pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro.  A garantia mínima estipulada, no valor de R$ 200 mil, já foi paga. O 

montante restante, correspondente ao valor de R$ 1.135.360,96, será pago em 24 meses 

e neste já se encontram inclusos os juros previstos para este período. Este valor se baseia na 

captação de informações feita pela equipe do Ecad, através do acompanhamento de 

freqüência de público e gravação de várias competições e cerimônias dos Jogos, além da 

leitura de matérias em veículos de comunicação, como a internet e jornais.

 

A distribuição dos valores arrecadados será feita obedecendo à integralização do 

pagamento parcelado e à cronologia de realização dos eventos e das competições. Sendo 

assim, tão logo sejam quitados os valores integrais correspondentes a cada evento 

realizado, será feita a distribuição, de forma DIRETA, da Festa de Abertura, Cerimônias 

da Praça das Medalhas e Festa de Encerramento.

Logo a seguir, será feita a distribuição, de forma INDIRETA, das músicas executadas sob a 

forma de sonorização ambiental nas competições esportivas, captadas através de 

amostragem específica realizada pelo Ecad.

Para mais informações, favor contatar a associação a qual você é filiado.

Esperamos ter cumprido nosso papel com a divulgação de mais este comunicado.

Cordialmente,
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