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COM PALESTRAS, exposi
ções e oficinas gratuitas, a Mos
tra São Paulo de Cultura In
dígena abre sua programação 
neste sábado, 9, às 19 horas, na 
Refinaria Teatral (Rua João 
de Laet, 1.507 - Tel.: 3624-
9301, Vila Aurora), Zona 
Nor te. Guaranis e Kaingangs, 
comunidades indígenas de São 
Paulo estão no evento com expo
sições de fotos, vestuários, ade
reços, artefatos e artesanias de 
cada etnia. A mostra será apre
sentada todos os sábados até 2 
de março, com ingressos grátis.
PARTICIPAM duas comunida
des da etnia Guarani Mbya: uma 
de Parelheiros, da aldeia Tekoa 
Kaliperty, liderada por Jera 
Poty Mirim e outra do Jaraguá, 
da aldeia Tekoa Yvy Porã, lide
rada por Thiago Henrique Vilar 
Martim. A etnia Kaingang é da 
aldeia Vanuire, do oeste paulis
ta, liderado por Dirce Jorge.
A INICIATIVA é do grupo Refi
naria Teatral com o objetivo de 
criar mais um canal de fortale
cimento de difusão da rica cultu
ra indígena dentro do universo 
da cultura dos não índios. “Que
remos dar voz para as comunida
des indígenas”, comenta Daniel 
Alves Brasil, diretor da Refinaria 
Teatral. Essa ação faz parte do 
projeto do coletivo denomina
do Teatro, uma pátria habitável, 
contemplado na 32ª Edição da Lei 
Municipal de Fomento ao Teatro 
para a Cidade de São Paulo.
A MOSTRA é também para o 
grupo Refinaria Teatral uma 
possibilidade contínua de vivên
cia e intercâmbio com a cultura 
e tradições indígenas, aprofun
dando as investigações do cole
tivo sobre o corpo cênico do na
tivo brasileiro e sua maneira de 
fazer teatro, processo que o gru
po teatral chama de Encontro 
com o teatro de Pyndorama. O 
evento conta com a participação 
da ONG Opção Brasil, ONG que 

atua com as questões indígenas 
em grandes centros urbanos.
NA PROGRAMAÇÃO des
te sábado, 9/2, às 19 horas, na 
abertura da mostra, palestra de 
Marcos Aguiar, da ONG Opção 
Brasil. No sábado, 16/2, às 14 
horas, exposição da cultura 
Kaingang, às 16 horas oficina de 
confecção de pulseira Kaingang 
e, às 19 horas, palestra sobre a 
cultura Kaingang.
NO SÁBADO, 23/2, às 14 ho
ras, exposição da cultura Gua
rani de Parelheiros, às 16 horas, 
oficina de confecção de colar 
Guarani e, às 19 horas, pales
tra sobre a cultura Guarani de 
Parelheiros. E no sábado, 2/3 às 
14 horas, exposição da cultura 
Guarani do Jaraguá, às 16 ho
ras, oficina de confecção de co
lar tradicional Guarani e, às 19 
horas, palestra sobre a cultura 
Guarani do Jaraguá.
O GRUPO REFINARIA TEA-
TRAL é um teatro de treinamen
to que pesquisa e desenvolve téc
nicas extraídas da arte marcial 
Karatêdo. Essa pesquisa práti
ca gera um estilo particular de 
comunicação e efeito cênico que 
aprimoram a presença cênica 
do ator, amplificando e retendo 
a energia corpórea, gerando ce
nas, gerando ações e personagens 

arquétipos. A grande produção 
de energia corporal sobre con
trole do ator gera um magnetis
mo potente que traz o espectador 
para dentro da obra. 
RECURSOS DE AÇÃO que 
saíram dessa pesquisa, como a 
ação fotográfica e o ator frag
mentado, estimula o criativo, o 
reflexivo do espectador fazen
do com que ele crie junto com 
a obra. Chamamos essa pes
quisa, trabalho pilar do grupo 
Refinaria, de Teatro Marcial.
O GRUPO SURGE em meados 
de 2006, quando Ana Szcypula 
(atriz e pesquisadora) e Daniel 
Alves Brasil (exsensei de karatê, 
ator, dramaturgo e diretor tea
tral) se juntam em uma sala, mo
tivados a estudar a obra Espelho 
de Daniel. Em poucas semanas o 
texto fica de lado e ambos come
çam a trabalhar exaustivamente 
sobre a estética do ator de teatro 
e sua presença de cena.
DANIEL E ANA, fundadores 
do grupo, convidam outros ato
res para participar dos exercí
cios que ali estavam sendo de
senvolvidos. Pouco mais de 
dois anos, em outubro de 2008, 
aquele grupo de artistas se re
únem para batizar o coletivo, 
surge então o grupo Refinaria 
Teatral. Para mais informações 

é só acessar: www.refinaria 
teatral.com.br
SÃO PAULO É NOITE, é fes
ta, é luz e som. Lugar ideal para 
reviver os anos gloriosos da dis
co music e celebrar a década 
de 70. Grande sucesso da tem
porada teatral carioca, o musi
cal O Frenético Dancin’ Days 
finalmente chega a São Paulo 
em 15 de março, no Teatro 
Opus/Shopping Villa-Lobos 
(Avenida das Nações Unidas, 
4.777, Alto de Pinheiros).
O ESPETÁCULO RESGATA a 
aura mítica em torno da Frenetic 
Dancing’ Days Disco theque, que 
foi um marco na noite brasilei
ra, especialmente a carioca, com 
apenas quatro meses de funcio
namento, ditando moda, com
portamento e celebrando a liber
dade, quando o país estava em 
plena ditadura militar.

A BOATE RENASCEU em 
forma de musical e, mais uma 
vez, a magia se fez: O Frenético 
Dancin’ Days já foi visto por 
mais de 60 mil pessoas na tem
porada carioca. Nelson Motta 
(ao lado de Patrícia Andrade) 
assinou o texto com a absolu
ta propriedade de quem foi um 
dos fundadores da boate e viveu 
toda a agitação que marcou o 
Rio naquela época.
O MUSICAL CONTA a histó
ria da Frenetic Dancing’ Days 
Discotheque, boate idealizada, 
em 1976, pelos amigos Nelson 
Motta, Scarlet Moon, Leonardo 

Netto, Dom Pepe e Djalma. De
borah Colker aceitou o desafio 
e fez sua estreia na direção te
atral, além de assinar as core
ografias, ao lado de Jacqueline 
Motta. A realização é das Irmãs 
Motta e Opus e produção geral 
de Joana Motta.
AUTOR DE MUSICAIS con
sagrados como Elis, o musical, 
Tim Maia  Vale Tudo, o mu
sical e S’imbora, o musical  
a história de Wilson Simonal, 
Nelson Motta afirma que nun
ca foi tão feliz com um espetá
culo. “Esse musical é uma festa, 
as pessoas ficam enlouquecidas 
na plateia, parece que estamos 
mesmo voltando aos tempos da 
boate. É uma alegria imensa”, 
festeja.
“EU SABIA da potência, da 
força do Dancin’ Days, de como 
ele mudou a cidade. A boate che

gou com esse caráter libertário, 
lá as pessoas eram livres, po
diam ser como elas são. Isso tem 
uma grande força política, so
cial, filosófica, artística. Não há 
nada como o livre arbítrio, estar 
em um lugar onde você vai ser 
quem você é”, afirma Deborah.
O MUSICAL é uma superpro
dução, com 17 atores e seis baila
rinos, escolhidos através de au
dições, à exceção de Érico Brás 
(Dom Pepe) e Stella Miranda 
(Dona Dayse), uma das mais 
importantes atrizes de musicais 
do país, convidados especial
mente para o projeto. O elenco 

é formado ainda por: Ariane 
Souza (Madalena), Bruno Fraga 
(Nelson Motta), Cadu Fávero 
(Djalma), Franco Kuster (Léo 
Netto), Ivan Mendes (Inácio/Ge
raldo), Renan Mattos (Catari
no), Karine Barros (coro/stand 
in feminino), Larissa Venturini 
(Scarlet), Natasha Jascalevich 
(Bárbara),  além das Frenéticas: 
Carol Rangel (Edyr de Castro), 
Ester Freitas (Dhu Moraes), 
Ingrid Gaigher (Lidoca), Julia 
Gorman (Regina Chaves), La
ris sa Carneiro (Leiloca) e Lud
mila Brandão (Sandra Pêra).
DEBORAH COLKER (pre
miada na Rússia com o Prix 
Benois de la Danse, conside
rado o Oscar da Dança) assi
na também as coreografias (ao 
lado de Jacqueline Motta) e 
tem ao seu lado uma ficha téc
nica de peso: Gringo Cardia 

(cenografia e direção de arte), 
Maneco Quinderé (desenho de 
luz), Ale xandre Elias (direção 
musical), Fernando Cozendey 
(figurinos) e Max Weber (vi
sagismo). Passarão pelo palco 
os principais personagens que 
marcaram não apenas a his
tória da boate, mas da cultura 
nacional.
O FRENÉTICO DANCIN’ 
DAYS terá apresentações às 
sextasfeiras, às 21 horas; sába
dos, às 17 horas e 21 horas e do
mingos, às 18 horas. Os ingres
sos custam de 75 reais a 170 
reais. Espetáculo imperdível.
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Cena de O Frenético Dancin’ Days

Risco de inchaço nos pés 
é maior durante o Verão

A estação mais quente do 
ano chegou, e nada melhor do 
que férias, viagens, carnaval e 
muita agitação. Esses eventos 
fazem com que as pessoas fi
quem muito tempo em pé, uma 
das causas mais comuns dos pés 
inchados. Ficar com as pernas 
em uma mesma posição por lon
gos períodos impede que o san
gue circule corretamente pelo 
corpo, causando o inchaço.

“Alguns dos sintomas mais 
notáveis são o cansaço, des
conforto e alterações visíveis 
nas pernas e pés. As mulheres 
são o público mais afetado de
vido às alterações hormonais e 
o uso de sapatos apertados, de 
bico fino ou salto alto”, comen
ta Mateus Martinez, Diretor de 
Fisioterapia da Pés Sem Dor.

Uma das causas dos pés in
chados está ligada ao calor: du
rante as estações mais quentes 
do ano, o corpo precisa encon
trar alguma forma de diminuir 
sua temperatura. Para isso, os 
vasos sanguíneos dilatam e li
beram líquidos nos tecidos, re
sultando no inchaço. Pessoas 
com problemas renais, diabetes 

e linfedema podem estar mais 
propensas.

“É importante se hidratar, 
fazer uma alimentação leve e 
saudável, usar roupas e calça
dos confortáveis, e não exce
der os limites do seu corpo. Se 
estiver de pé por muito tempo, 
faça pausas para descansar. E se 
você tem problemas com incha
ço, use meias compressivas para 
evitar o extravasamento de lí
quido”, alerta Martinez aos fo
liões que estão se preparando 

para o Carnaval de 2019.
Além das meias compressi

vas, uma outra opção é o uso de 
palmilhas ortopédicas. Esse tipo 
de órtese oferece proteção e ajus
tes individualizados para os pés 
de cada pessoa, já que são feitos 
sob medida. Para saber mais so
bre sinais e sintomas do inchaço 
dos membros inferiores e dicas 
de tratamento do edema, confi
ra https://www.pessemdor.com.
br/dores/diagnosticodedores/
pesinchados/
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Inchaço nos pés é comum no verão

Oncologista do HCor alerta: câncer de pele 
continua sendo o mais comum entre brasileiros

O câncer de pele continua 
sendo o mais incidente entre a 
população brasileira. Foram 190 
mil casos registrados em 2014, 
segundo estimativa do INCA 
(Instituto Nacional do Câncer), 
com expectativa de que a doen
ça faça ao menos duas mil víti
mas fatais. Essa alta incidência 
acontece pela exposição excessi
va aos raios nocivos do sol. O es
trago é cumulativo e, ao longo 
dos anos, ele pode se consolidar 
como um tumor. Com a chegada 
do verão e das festas de dezem
bro, o risco de exposição excessi
va ao sol aumenta.

Uma das medidas mais efi
cazes para a prevenção do cân
cer de pele, além da diminuição 
da exposição aos raios solares, 
é a sua detecção precoce atra
vés do exame preventivo de 
toda a pele periodicamente por 
um dermatologista. “O câncer 
de pele é um tipo de tumor que 
poderia ser combatido com me
didas simples, como usar prote
tor solar corretamente e evitar 
exposição nos horários de sol 
forte”, afirma o oncologista do 
HCor Onco, dr. Auro Del Giglio.

A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) divulgou um 
consenso sobre fotoproteção vol
tado a brasileiros, em vez de ape
nas replicar dados de outros paí
ses. Com isso, a entidade passou a 

recomendar que fosse usado pro
tetor solar com fator 30, no mí
nimo. A decisão foi baseada na 
miscigenação da população e no 
clima do país, considerando suas 
diferenças entre regiões.

Protetor solar: 
o melhor aliado contra 

o câncer de pele

O uso de filtro solar é reco
mendado durante todo o dia. 
Por mais leve que o sol possa pa
recer ao final da tarde, ele tam
bém pode ser prejudicial à pele. 
Nos horários de pico, mesmo 

com o protetor, a entidade re
comenda evitar exposição solar. 
Isso entre às 10 e 15 horas, sen
do que na região Nordeste deve
se evitar o sol desde às 9 horas 
e, na região CentroOeste, até 
às 16 horas.

Recomendase 2 miligra
mas, o equivalente a uma co
lher de chá, para cada uma das 
seguintes regiões do corpo: bar
riga e peito, braço e ombro di
reito, braço e ombro esquerdo, 
rosto e pescoço. Para os mem
bros inferiores, recomendam
se duas porções para cada per
na e pé.

Foto: Alberto Castillo Q. on Unsplash

O protetor solar é o melhor aliado contra o câncer de pele

Assembleia Legislativa aborda 
problemas do Hospital do Mandaqui 

em Comissão de Saúde
Em sua apresentação à 

Comissão de Saúde da Assem
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, o diretor técni
co do Hospital do Mandaqui, 
dr. Marcelo Barletta Soares 
Viterbo apresentou os dados de 
sua gestão e esclareceu ques
tões como falta de médicos e 
equipamentos.

De acordo com dr. Viterbo, 
a falta de médicos não é um 
problema comum aos hospi
tais públicos, tendo em vista os 
trâmites burocráticos para con
tratação, falta de concursos e 
a crescente demanda, uma vez 
que a população cada vez mais 
migra para o sistema público 
tendo em vista a crise econômi
ca do País. Enfatizou ainda que 
o Hospital do Mandaqui aten
de uma região que tem cerca de 
2 milhões de habitantes, o que 
traz uma grande procura pelos 
serviços. Em média, dr. Viterbo 
informou que são 23 mil aten
dimentos ao mês somente entre 
Pronto Socorro e Ambulatório. 

Outra questão apresenta
da foi a cobrança dos recursos 
de aproximadamente R$ 7 mi
lhões destinados ao Hospital 
do Mandaqui através de uma 
emenda parlamentar da sena
dora Marta Suplicy no ano pas
sado. Segundo dr. Viterbo, todas 
as tratativas necessárias foram 
realizadas, apesar dos recursos 

ainda não terem chegado efeti
vamente ao hospital. Segundo 
ele, esses recursos devem ser 
destinados para a aquisição de 
um novo equipamento de resso
nância magnética e para refor
ma do ambulatório e instalação 
de um centro cirúrgico de pe
queno porte.

Com relação à destituição 
do Conselho Gestor, dr. Viterbo 
afirmou que apenas cumpriu as 
determinações legais recebidas. 
A questão levantou polêmica 
entre os deputados presentes, 
principalmente do Deputado 
Carlos Neder, um dos mentores 

da criação dos conselhos gesto
res. Ele destacou que a disso
lução, se fosse o caso, caberia à 
Secretaria de Estado da Saúde 
e não à diretoria deste hospital. 
Presente à reunião, o presiden
te do extinto Conselho Gestor, 
Antonio Cabral, falou na tribu
na sobre a importância do con
selho, uma vez que ele represen
ta a população.

O assunto deve voltar a ser 
discutido na Assembleia Le
gis lativa no próximo dia 19/2, 
com a presença do Secretário 
Estadual da Saúde, José Hen
rique Germann Ferreira.
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Reunião da Comissão de Saúde da ALESP discute 
problemas do Hospital do Mandaqui


