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O QUE É A
REVISTA
MERAKI?

MERAKI (v);
do grego: fazer algo com a alma, criatividade ou amor.
Colocar parte de si em algo que está a fazer.
Quando a ideia da revista surgiu veio para tentar
esclarecer questões no mercado audiovisual que não
são tão acessíveis. Aqui vamos te ajudar deixar tudo
mais claro.
Esperamos que você possa aproveitar nosso trabalho.
O maior intuito é instruir, divertir e agradecer por
cada um que passa pela nossa história, pois o trabalho
em equipe começa no primeiro degrau até chegarmos
no topo.
Vocês que trabalham conosco e fazem a nossa nave
decolar mais alto todos os dias.

POR QUE
LER?

A Nave Mãe aqui vai te dar quatro dicas do porquê
tirar dez minutos no seu dia para ler essa revistinha
aqui. São eles:
1) Você vai melhorar o funcionamento do seu
cérebro, ele vai despertar interesse e curiosidade;

3) Garanto que quando você tiver se habituado em
ler, vai desenvolver, ainda mais, seu senso crível e
crítico sobre tudo ao seu redor;
4) Conhecimento nunca é demais ou tarde.
Vem com a gente!
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2) A leitura vai te ajudar estimular a criatividade, ou
seja, para nós que trabalhamos com ARTE, a
criatividade é quase que uma terceira perna;

VISH!

CADÊ MEU
JOB?
Sabemos que nas primeiras semanas de
pandemia você pensou "vish! cadê meus
jobs?", depois pensou em um plano B, C até
o Z. Provavelmente assistiu lives até cansar.
Houve dias que teve medo de ir buscar algo
na geladeira no meio da madrugada e ao
abrir-la, lá estava ela, uma live te
esperando. Nós já sabemos!
Mas olha, o mercado está voltando aos
poucos, após criação de protocolos que
servem de proteção para todo profissional
dentro de uma produção.
Enquanto estamos voltando aos poucos, o
que você fez para melhorar o seu
desempenho? Já aparou a barba ou
penteou o cabelo? Atualizou aquele vídeo
básico de apresentação que precisamos
sempre para ontem? Já criou o seu canal
em alguma plataforma para melhor
visualizarmos seu portfólio?

A gente se vê em breve.
Câmbio, desligo.
Nave Mãe

FOTOS

RETIRADAS

DO

PORTÓFLIO

DA

MERAKI

PRODUÇÕES
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Tudo isso conta para uma boa contratação,
sabe? Que tal levantar, sacudir essa poeira,
arrastar os sofás, atualizar seu material,
organizar seu portfólio?

amar
sem
temer
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NAVE
NA
ESCUTA

Déborah Carvalho
Produtora de Elenco
CASTING LAB

1) Qual a diferença que você vê entre o
mercado de quando você começou
para hoje?

Comecei a trabalhar no final da década
de 1980, primeiro no cinema e depois,
migrando para a publicidade após a
extinção da Embrafilme, na gestão Collor.
Do ponto de vista de estrutura, hoje vejo
o mercado caminhando para uma
melhora organizacional e de
profissionalização das funções, através
das associações e sindicatos, já existentes
e em formação, buscando regulamentar
os técnicos, além de cursos e formações.
Do ponto de vista tecnológico, as
mudanças na minha função foram
imensas, desde fazer contatos por
telefone fixo com linhas que davam
contratos que eram feitos em máquina
de escrever!
A chegada das tecnologias nos permitiu
resultados antes inimagináveis e a
dinamização de recursos, porém,
seguimos correndo contra o tempo.
2) Como suas produções foram
impactadas neste momento de crises
(sanitária e política)?
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ocupado e dependermos de recados, até

O TRABALHO DO ATOR TAMBÉM DEPENDE DE UMA
COMPREENSÃO FILOSÓFICA E HISTÓRICA
Os projetos de cinema, séries, novelas, foram
suspensos e a retomada depende da vacina ou de
uma queda considerável na transmissão da doença.
Os projetos que já estavam em andamento, para
retomarem dependem de uma estrutura que
atualmente não é possível, tanto em tamanho de
equipe, quanto em cumprimento de seus roteiros,
interações de contato físico, protocolos sanitários
necessários, etc.
Na publicidade, que tem outros tempos de execução,
foi possível criar roteiros com filmagens remotas,
contando com atores que também sejam capazes de
fazer funções técnicas de captação de imagem,
preparação de cenários e figurinos caseiros, com seus
próprios recursos. Este mercado não parou
completamente, mas atuou de forma limitada, tanto
tecnicamente, quanto no tamanho dos orçamentos.
Para mim, em particular, tive uma redução de cerca
de 60% na quantidade de trabalhos que faço
normalmente e uma redução drástica tanto nos
meus cachets, quanto nas verbas de elenco. Ainda é
cedo para entendermos o impacto e a longevidade
desse momento de crise, assim como tentar prever o
que virá quando a pandemia estiver mais controlada.
3) Quais dicas mais importantes você pode
oferecer para o elenco?

Também é fundamental a compreensão de classe.
Penso que todos devem buscar se profissionalizar
através de estudo e também se regulamentar junto a
sindicatos e associações, que podem fortalecer uma
classe que é historicamente fragilizada. É muito
importante que os atores tenham clareza sobre seus
direitos e deveres como categoria.

Atualmente é muito difícil pensar num claro futuro.
Há uma retração econômica que ainda não se pode
avaliar a duração e os reais efeitos, assim como,
estamos sob um regime político que tem o claro
objetivo de sufocar o pensamento artístico, filosófico
e crítico e que não compreende a dimensão da arte e
da história como parte do povo. Estamos assistindo
ao desmonte social, cultural, ambiental e educacional
do país. No momento em que escrevo, não temos
ministro da Saúde, em meio a uma pandemia; não
temos ministério da Cultura, que hoje é uma pasta
dentro do Turismo; não temos ministério do Trabalho,
que também virou uma pasta dentro da Economia.
Em outras palavras, estamos abandonados em
estrutura social e em incentivos para a existência e
preservação da arte brasileira.
Claro futuro haverá se nas próximas eleições
começarmos um movimento de desarticulação da
política bolsonarista e para isto, precisamos dialogar
com todas as camadas sociais de forma clara e efetiva
e criar fortalecimento de classe.
Nesse cenário, imagino que a arte não morre, se
reinventa e muitas vezes, transforma o sofrimento em
criação, mas o Brasil que eu acredito, não merecia
esse golpe e essa desmoralização. Acho que a
publicidade sempre vai achar caminhos de existir,
pois ela também é um dos motores que movem o
país, mas o cinema, o teatro, a música e demais
manifestações artísticas e culturais terão que ser foco
de resistência e reinvenção.
Não consigo ser muito otimista agora, mas acredito
na sensibilidade, na resistência e na criatividade dos
artistas brasileiros.
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De modo geral o que posso dizer a atores, modelos,
figurantes é que o trabalho de atuar é um exercício
que deve ser aprimorado constantemente, através de
estudo de técnicas e de conhecimento, pois o
trabalho do ator mais completo depende do
desenvolvimento pleno de suas capacidades e de
compreensão filosófica e histórica. Para tal, temos
hoje em dia uma quantidade interessante de
formações acadêmicas, cursos livres, workshops, que
podem instrumentalizar e potencializar suas carreiras.
A dica é estudar, pesquisar, investigar a
autoprodução, sempre!

4) Parafraseando Caetano Veloso, você acredita
"num claro futuro"? Como você imagina o
mercado após tantas crises?

NAVE
NA
ESCUTA

Dorberto Carvalho
Presidente - SATED/SP

1) Quais foram as maiores mudanças
feitas no SATED/SP após sua posse?
Qual a diferença da gestão antiga para
a atual?

As maiores mudanças foram na própria
CONCEPÇÃO POLÍTICA de Sindicato que
envolvem mudanças organizativas e
administrativas para adequar a máquina
para estar 100% a serviço da categoria,
contudo, podemos dizer que essa tarefa
ainda não foi totalmente concluída
porque envolve remover uma visão de
Sindicato que perdurou 32 (trinta e dois)
anos e está muito arraigada na estrutura
da entidade, mas também no imaginário
de alguns setores da própria categoria
pensam conhecer o Sindicato tendo
como referência a gestão anterior.
Uma real mudança envolve destinar
ações decisivas, assim como fizemos na
luta contra a ADFP 293 que pretendia
acabar com o registro profissional de
artistas e técnicos, na luta contra o
trabalho análogo à escravo presentes em
grandes shows como o Lollapalooza e
desfiles de moda, na luta infindável, tal
como no mito de Sísifo que fizemos
contra as chamadas “pessoas reais” na
publicidade e em defesa do registro
profissional, na garantia de
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recursos humanos e financeiros para

CONTINUIDADE À JORNADA DE LUTAS PELA
VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS NO ESTADO
acordos e convenções coletivas e demais lutas do
cotidiano que não param de nos surpreender.
Todo esse trabalho no SATED-SP não tem sido nada
simples porque a própria chapa que derrotou a antiga
gestão não foi formada a partir de um amplo debate e
conscientização da categoria sobre a importância do
Sindicato, mas seguiu critérios próprios das regras do
processo eleitoral, tal como estar sindicalizado no
tempo hábil para concorrer. Por exemplo, assim, posso
dizer que apesar da boa percepção externa que hoje
tem o SATED-SP, ainda estamos trabalhando com 30%
da real capacidade do nosso Sindicato, e o verdadeiro
avanço ainda está por vir com a melhoria da
organização dos diversos setores da categoria. Contudo,
penso que estamos no caminho certo, pois estamos
entregando os dois grandes frutos desse trabalho
realizado até agora, que é a CREDIBILIDADE E A
CONFIANÇA, que em primeira instância nos difere da
antiga gestão.
2) Os artistas têm total apoio e suporte do sindicato
em quais questões?

Sim, os artistas tem um total apoio do Sindicato no
Estado de São Paulo em todas as questões individuais e
coletivas que envolvem a categoria, contudo, as maiores
demandas tais como uma fiscalização full time e um
jurídico 24h, envolve uma estrutura humana e financeira
que ainda não conseguimos assegurar, devido às
inúmeras dívidas e processos contra o SATED deixadas
pela gestão anterior e devido ao baixo grau de
conscientização política dos próprios artistas e técnicos
sobre a necessidade de estar sindicalizado para manter
o seu Sindicato. Paradoxalmente, a maior demanda e
exigência por Sindicato atuando acima das nossas
possibilidades e recursos nesse momento, vem
exatamente de artistas não sindicalizados.

Para estreitar os laços com o SATED a primeira ação do
profissional artista ou técnico deve ser SINDICALIZARSE, e para isso basta acessar o site satesp.org e pagar
uma anuidade de R$ 150,00 e ao par disso participar
ativamente das assembleias e lutas que envolvem o seu
setor profissional, zelando

4) Sabemos que existe, todos os dias, uma nova safra
de artistas chegando. Quais os caminhos que eles
precisam fazer para conseguir se formalizar e obter o
DRT?

Existem três maneiras pela qual se obtêm o registro
profissional, popularmente conhecido como “DRT” – uma
delas é por meio de um curso de graduação, outra por
meio de uma curso técnico e a terceira por
reconhecimento da entidade de classe (SATED).
Para se obter o DRT pelo SATED-SP o artista ou técnico
deve observar a instrução normativa no site satedsp.org
para a sua profissão, neste momento de pandemia todo
o processo é feito de forma online e segura. No caso de
atores e atrizes por exemplo, são necessárias 1400 horas
de atividades artísticas, em cursos, apresentações ou
demais ações correlatas às competências profissionais
de ator ou atriz. Essas atividades devem ser
comprovadas por meio de um portfólio e o candidato (a)
ainda deverá passar por uma entrevista com uma
pessoa da comissão de capacitação e depois participar
de uma palestra de legislação.
5) Quais são as propostas que podemos esperar do
sindicato para o ano de 2021?

Em 2021 pretendemos dar continuidade a todos
esforços para recuperação financeira dos cachês e dos
recursos nas políticas públicas, mas também ampliar
nossa organização com um aumento significativo do
números de associados (as) e trazer de volta setores da
categoria que foram perdidos durante a gestão anterior,
tais como os técnicos do SESC, técnicos do Teatro
Municipal, mas também travar um debate aberto sobre
a situação dos técnicos de dublagem, que entendemos
que estão mais para o nosso Sindicato, bem como os
técnicos que trabalham para as OSs (organizações
sociais).
Daremos continuidade à jornada de lutas pela
valorização dos artistas e técnicos no Estado de São
Paulo que é a função primeira do SATED-SP.
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3) Quais os canais que eles podem acessar para
estreitar esse laço?

pelas boas condições de trabalho e boas condições de
vida para os trabalhadores e trabalhadoras, e para isso,
contará sempre com o apoio do seu Sindicato.

LUTE COMO UMA MULHER
Me chamo Regina Ferreira e a Hutu Casting
nasceu inspirada pelos conflitos entre os
grupos africanos Hutus e Tutsis, gerados
pela estratégia de "dividir para dominar”.
Somos uma agência com casting
exclusivamente negro.
A Hutu é a concretização desta vivência
contínua e conjunta que também nasceu de
um incômodo, ainda presente, na minha
realidade e de muitas outras: ser a única ou
uma das únicas pretas nos trabalhos para
os quais somos contratadas (ressalvos
trabalhos que possuem "temática afro” ou
“diversidade”).
Com a Hutu busco fomentar o avanço
profissional do povo preto, incluindo-os em
trabalhos que não só tenham uma única
temática, mas em todas as outras que
devemos acessar.
Hutu é sobre juntar. É sobre juntar novamente.

Telefone: 11 97715-5914
E-mail: cadastro@hutucasting.com
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Para conhecer um pouco da Hutu,
acesse o instagram: @hutucasting

1) A importância em termos uma mulher preta gerindo uma empresa para os seus
no mercado audiovisual é de uma importância tamanha. Quando e como foi que
surgiu a ideia da Hutu Casting?
Quando os contatos que fiz nesses anos começaram a me pedir "indicação" de outras
promotoras. Queria mudar esse cenário de ser uma das únicas negras nos jobs de alguma
forma, e também queria ter meu próprio negócio, trabalhar com algo que gostasse e que
pudesse gerar um impacto não só na minha vida, mas de todas as pessoas a minha volta.
Foi então que criei a Hutu.
2) Ainda hoje, que há tanta informação sobre representatividade, você sente que
abrir a Hutu foi furar a bolha?
Com certeza foi, pois vem muitas coisas por aí que ainda não posso contar, rs. Incluir
profissionais em que acredito e que nunca tinham sequer tido um contato com a câmera é,
sobretudo, gratificante. Quando uma pessoa ligar a tv ou ver uma campanha na internet
com uma galera preta, só reafirmamos, ainda mais, que podemos atuar em qualquer
temática, inclusive contando as nossas próprias narrativas.
Estou realizando os meus sonhos através dos meus agenciados. Não podemos esquecer
que inclusão não se resume apenas em ter um casting preto, precisamos pensar em todos
os cargos de liderança que ainda não foram, mas precisam ser ocupados.

ESTOU REALIZANDO OS MEUS SONHOS
ATRAVÉS DOS MEUS AGENCIADOS

Seguir estereótipos. Acredito que todos os corpos precisam estar onde quiserem, inclusive
nas campanhas, seja lá qual for a idade, altura, tamanho, género. E olhar pra cada modelo
profissional com atenção, sabendo da pluralidade que o povo preto têm.
4) O que podemos esperar da Hutu Casting?
Representatividade, excelência profissional e capital entre o povo preto.
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3) Como você já trabalhou durante muitos anos como elenco, o que você vivenciou
em outros lugares que não quer trazer para o seu negócio?
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