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FINALMENTE EM SÃO 
PAU LO o espetáculo que con
ta e canta a relação da Música 
Popular Brasileira com o Fute
bol, entrelaçando músicas de 
Pixinguinha a Skank, com tex
tos e crônicas de Nelson Ro
drigues a Carlos Drummond de 
Andrade. Com roteiro e direção 
de Gustavo Gasparani, o musi
cal Samba Futebol Clube estreia 
para curtíssima temporada no 
Teatro Unimed (Alameda 
San tos, 2.159 - Tel.: 4020-
0084, Jardim Paulista).
ESPETÁCULO MULTIMÍ-
DIA, que estreou no Rio de 
Janeiro em 2014, mistura mú
sica, teatro, dança e vídeo. 
Samba Futebol Clube foi mon
tado no Centro Cultural Banco 
do Brasil RJ como o principal 
evento de artes cênicas do ano 
da Copa do Mundo no Brasil e 
foi o mais premiado espetácu
lo carioca naquele ano: 40 in
dicações e 10 prêmios no total. 
Ganhou dois Prêmios Shell nas 
categorias ator (por todo o elen
co) e direção musical, após seis 
indicações. Recebeu ainda dois 
Prêmios Cesgranrio como me
lhor diretor e melhor coreógra
fo, com também seis indicações.
POR FIM, recebeu dois Prê
mios APTR, por melhor autor e 
melhor espetáculo, dois prêmios 
Reverência, nas categorias dire
tor e ator (por todo o elenco) e 
dois Prêmios Botequim Cultural 
nas categorias de melhor au
tor e melhor diretor. Além da 
temporada no CCBB, o proje
to também esteve em cartaz nos 
Teatros Carlos Gomes e Leblon, 
no Rio de Janeiro, e participou 
do Festival de Curitiba e Festival 
de Inverno do Sesc, em Friburgo. 
Em 2018, o espetáculo reali
zou uma turnê pelas cidades de 
Brasília, Goiânia e Cuiabá, com 
patrocínio da Petrobras.
EM CENA oito atores/músi
cos, apaixonados por futebol, 
formam um time de jogadores 
e torcedores que se revezam 
numa narrativa dramático mu
sical enquanto tocam todos os 
instrumentos, ao vivo, como 
parte da encenação. Este mes
mo elenco também fez os mu
sicais Gilberto Gil - Aquele 
Abraço e Bem Sertanejo, ambos 
com texto e direção de Gustavo 
Gasparani, e juntos formam um 
coletivo de teatro há 6 anos.
SE O FUTEBOL fosse um es
porte silencioso, sem cantoria, 

sem estádios, hinos e até aque
la trilha que embala os melhores 
momentos da torcida, provavel
mente seria algo muito chato. E 
o que seria da MPB sem a ins
piração dos mágicos dribles dos 
nossos craques? A ligação entre 
futebol e música é tão bela e en
trosada quanto Pelé e Garrincha. 
Ou Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes. Para fazer o roteiro do 
musical, Gasparani se baseou na 
pesquisa de João Pimentel sobre 
a história, textos e crônicas rela
cionadas ao futebol.
CENTENAS DE MÚSICAS 
abordam o tema: hinos dos clu
bes, músicas que relacionam o 
futebol ao cotidiano e ao com
portamento, crônicas de jogos e 
conquistas, cantos de torcidas, 
etc. O jeito do brasileiro de fa
lar, andar, dançar e se apaixonar 
reverbera o que acontece dentro 
das quatro linhas. O universo 
do futebol está lá: o da roça, o da 
infância, a bola, o gol, o estádio, 
as disputas das torcidas, a deci
são do pênalti, as regras…, brin
cando e teatralizando o futebol.
O ROTEIRO TRAZ o quê de 
música e poesia que o futebol 
nos deu. Retrata sua ligação 
com a MPB, a partir do samba, 
e une citações de textos e crôni
cas sobre o tema de José Lins do 
Rego, Paulo Mendes Campos, 
Armando Nogueira, Nelson Ro
drigues, Carlos Drummond de 
Andrade e Ferreira Gullar. As 
canções ora são cantadas, ora 
são ditas como texto, criando, 
assim, um diálogo entre as le
tras e os textos destes mestres.
PARA A TEMPORADA de São 
Paulo, foram incluídos um sam
ba de Adoniran Barbosa e ou
tro de Germano Mathias, além 

da adaptação em relação aos ti
mes: Corinthians x Palmeiras 
aqui tem maior destaque do que 
o clássico Fla x Flu que embalou 
a temporada carioca.
UTILIZANDO elementos do 
jogo, da música brasileira e da 
dança do futebol, o espetáculo 
traz vídeos com tratamento pop, 
numa mistura de linguagens 
e imagens de jogadores e joga
das importantes, que ilustram 
as histórias entrelaçadas por 
músicas e textos. O samba, que 
é a base da nossa música, está 
lá, mas nos leva à bossanova, 
ao choro e ao rock, ao sertane
jo universitário e até ao hip hop.
A DIREÇÃO de movimen
to, assinada por Renato Vieira, 
parte dos gestos dos próprios jo
gadores e torcedores, transpon
do e recriando este balé popular 
tão familiar aos brasileiros para 
as dimensões do teatro musical. 
O maestro é Nando Duarte, di
retor musical de vários espetá
culos de Gasparani.
SAMBA FUTEBOL CLUBE 
retrata a alma do brasileiro. É 
um espetáculo que conta a re
lação da MPB com o Futebol 
de forma divertida, promoven
do imensa integração entre pal
co e plateia. O espetáculo nos 
mostra como o futebol se tornou 
um instrumento de identidade 
da nossa gente a partir de situ
ações dramáticas que trazem à 
cena não só a música brasileira 
que fala de futebol, mas o mo
vimento, a dança e a transposi
ção das regras e idiossincrasias 
do futebol para o nosso cotidia
no. Reflete, através do futebol, 
sobre a fragilidade humana 
diante da derrota e da vitória. 
Assim como escreveu o poeta 

Drummond: “Ganhar, perder, 
viver”.
SAMBA FUTEBOL CLUBE 
reúne em seu elenco: Alan 
Rocha, Daniel Carneiro, Gabriel 
Manita, Jonas Hammar, Mar
cel Octavio, Pedro Lima, Rodri
go Lima e Sergio Dalcin. Apre
sentações quinta, sexta e 
sá bado, às 21 horas e domingo, 
às 18 horas, até 1º de dezembro; 
apresentação com Libra em 28 
de novembro. Os ingressos cus
tam 100 reais (plateia) e 50 reais 
(balcão). Espetáculo imperdível.
VENCEDORA do Prêmio do 
Humor 2018, a comédia musi
cal da Broadway [nome do espe-
táculo] chega finalmente a São 
Paulo, em curtíssima temporada, 
no Núcleo Experimental (Rua 
Barra Funda, 637 - Tel.: 3259-
0899). A versão brasileira do es
petáculo da Broadway [title of 
show], aqui chamada [nome do es-
petáculo], fez três temporadas na 
cidade do Rio de Janeiro além de 
uma apresentação para 600 pes
soas no Festival Palco Giratório 
do Sesc. O texto do autor ame
ricano Hunter Bell foi indicado 
na Broadway ao Tony Award de 
Melhor Libreto de Musical.
NO BRASIL, a comédia musi
cal recebeu 10 indicações em di
versas categorias de prêmios de 
teatro e foi vencedor no Prêmio 
do Humor, idealizado pelo ator 
Fábio Porchat, em duas catego
rias: Melhor Espetáculo e Prê mio 
Especial pela Versão Brasileira. 
[nome do espetáculo] faz sua pri
meira temporada em São Paulo, 
no ano seguinte em que a versão 
americana completou uma déca
da desde que subiu aos palcos da 
Broadway, em 2008.
ATRAVÉS DA METALIN-
GUA GEM, o musical conta a 
sua própria história com qua
tro atores e um músico no elen
co. Satiriza e homenageia o gê
nero musical ao mesmo tempo 
em que aborda o próprio fazer 
artístico e todas as etapas de se 
produzir arte de maneira inde
pendente. [nome do espetáculo] 
é, acima de tudo, sobre sonhar e 
fazer acontecer.
ALÉM DA DIVERSÃO, o es
petáculo suscita reflexões im
portantes para o atual momento 
brasileiro ao mostrar que há a 
possibilidade de criar e investir 

em projetos próprios, estimu
lando a autonomia empreende
dora do público e contribuindo 
para o enriquecimento cultural.
O ELENCO é composto por 
Ingrid Klug, indicada como 
Melhor Atriz pelo espetáculo no 
Prêmio do Humor e no Prêmio 
Botequim Cultural; Caio Scot, 
que recebeu indicação de Melhor 
Ator no Prêmio Cesgranrio de 
Teatro 2019 pela performance 
no espetáculo argentino Como 
Se Um Trem Passasse; Junio 
Duarte, que recebeu indica
ção de Melhor Ator no Prêmio 
Botequim Cultural por [nome 
do espetáculo], Carol Berres e 
Jorge de Godoy. A direção mu
sical do espetáculo é assinada 
por Tibi, pianista e vocalista da 
Banda Jamz, indicada duas ve
zes ao Grammy Latino e finalis
ta do programa SuperStar (da 
Rede Globo) e Rafael Villar, que 
também é responsável pela dire
ção vocal do espetáculo.

[NOME DO ESPETÁCULO] 
tem apresentações sábado e se
gundafeira, às 21 horas; do
mingo, às 19 horas, até 9 de de
zembro. Os ingressos custam 80 
reais. Espetáculo imperdível.
ATÉ 1º DE DEZEMBRO, o 
Teatro Oficina (Rua Jace-
guai, 520, Bela Vista) será ocu
pado com o Projeto Tropicália  
Marginália III, composto pela 
estreia do espetáculo Brazyl: 
Poema Anarco Tropicalista, pri
meira peça de teatro escrita e 
dirigida por José Walter Lima, 
cineasta e artista plástico sote
ropolitano e por uma seleção de 

10 filmes que serão exibidos an
tes do espetáculo.
A MOSTRA DE FILMES tem 
curadoria da cineasta Tamy 
Marraccini e inclue obras como 
Cabeças Cortadas, de Glauber 
Rocha; Rogério Duarte, O 
Tropikaolista, do próprio José 
Walter Lima, e O Homem do 
Pau Brasil, de Joaquim Pedro 
Andrade. Ao todo, serão exibi
dos 10 longasmetragens ao lon
go da temporada, em sessões 
que acontecem entre quinta e 
sábado, com entrada gratuita. 
O ELENCO DIVIDE-SE em 
dezenas de personagens ao lon
go de 28 esquetes. Segundo o di
retor, a proposta cênica segue a 
tradição da linha evolutiva do 
teatro brasileiro. “É um teatro 
de revista anárquico épico bar
roco”, brinca Walter, sugerin
do que Brazyl: Poema Anarco 
Tropicalista tem como um dos 
princípios o flerte com a antro
pofagia, conceito da arte moder

na que propunha um modo de 
criação artística genuinamente 
nacional, desprendendose as
sim da influência única das van
guardas europeias.
A PEÇA PROPÕE um diá
logo entre o movimento tropi
calista, iniciado em 1967, com 
o conceito da antropofagia na 
Arte Moderna, defendido no 
Século 20. Apresentações de 
quinta a sábado, às 21 horas 
e domingo, às 20 horas. Os in
gressos custam 40 reais, 20 re
ais (meia) e 15 reais (para mo
rador do bairro). Espetáculo 
imperdível.
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Diabetes atinge 13 milhões de pessoas no Brasil
Criado em 1991, o Dia Mun

dial da Diabetes é uma forma 
de chamar a atenção da popu
lação para os riscos da doença 
e a importância de investimen
to em prevenção e tratamento 
adequados. O dia 14 de novem
bro, destaca a necessidade de le
var informação sobre a doença 
que acomete boa parte da po
pulação mundial e que, se não 
tratada, pode levar até à morte. 
Apenas entre 2006 e 2016, hou
ve aumento de 60% no núme
ro de diagnósticos de Diabetes 
no Brasil, de acordo com o Mi
nistério da Saúde.

Diabetes é uma doença cau
sada pela produção insuficiente 
ou dificuldade de ação da insu
lina, hormônio que tem a fun
ção de quebrar as moléculas de 
glicose (açúcar) transformando 
as em energia para manuten
ção das células do nosso organis
mo. A Diabetes se divide em dois 
grupos:

•No tipo 1, as células res
ponsáveis pela defesa do orga
nismo acabam atacando outras, 
capazes de sintetizar insulina, 
por causa de um defeito no sis
tema imunológico. 

•Já no tipo 2, o organismo 
não produz insulina suficiente 
para controlar a taxa de açúcar 
no sangue, ou não é capaz de usar 
adequadamente a que produz.

Além destes dois tipos prin
cipais, podemos ter outros como 
a Diabetes Gestacional, Dia be
tes Secundário ao Uso de Me
dicações, Secundário a Pan crea
tite, Diabetes Neonatal.

Entre os sintomas da doen
ça, estão fome e sede constan
tes, fraqueza e fadiga, visão em
baçada, infecções, perda de peso 
sem motivo aparente, náuseas e 
vômito. Se não tratada correta
mente, ela pode causar compli
cações nas artérias que nutrem 
o coração, os olhos, os rins e os 
nervos. Em casos mais graves, 
pode até levar à morte.

Segundo a Sociedade Brasi
leira de Diabetes, o país possui 
mais de 13 milhões de pessoas 
com Diabetes atualmente, o que 
representa 6,9% da população 
nacional. No mundo, este núme
ro é de uma a cada 11 pessoas.

Apesar dos números alar
mantes, a Diabetes tem fácil 

diagnóstico. E para realizar o 
tratamento, é necessário o con
trole da glicose no sangue, por 
meio de um monitor de glicemia 
ou bombas de insulina.

Para auxiliar no tratamento 
de pacientes com Diabetes, en
tre outras enfermidades, a Care 
Plus, maior operadora de saúde 
premium do Brasil, lançou em 

1999 o Programa de Prevenção 
de Doenças Cardiovasculares. 
A operadora de saúde ofere
ce atendimento integrado e es
pecializado a fim de contribuir 
com a promoção de saúde e pre
venção de doenças por meio de 
mudanças no estilo de vida dos 
participantes, com tratamentos 
individuais e especializados.
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