Show com músicas de Tom Jobim comemora 20 anos da Fundação do Câncer
Classe artística se mobiliza para prevenção e controle do câncer
Milton Nascimento, Ivan Lins e Nnenna Freelon confirmados no show
O show beneficente Com você, pela vida será no dia 18 de abril (segunda-feira), no
Vivo Rio, Rio de Janeiro. A terceira edição do evento será também comemorativa dos
20 anos da Fundação do Câncer. A cantora americana de jazz Nnenna Freelon, os
cantores Ivan Lins, Milton Nascimento, Tamy eTaryn Szpilman, as cantoras e atrizes
Alessandra Maestrini e Mariana Rios e o diretor de novelas Fred Mayrink são alguns
dos artistas que se apresentarão cantando músicas do compositor e maestro Tom
Jobim, acompanhados pela Rio Jazz Orchestra, regida por Marcos Szpilman. Os
ingressos custarão R$ 120,00 e R$ 60 (meia entrada).

Técnicos, produtores e artistas participarão voluntariamente do show, com direção
artística de Nilo Romero, direção geral de Antonio Vasco e Pedro Paulo e produção
executiva de Yara Alencar. O evento contará também com a apresentação do coral de
40 funcionários da Rede Globo. Os integrantes do coral vestirão uma camiseta criada
pela estilista Isabela Capeto para a comemoração dos 20 anos da Fundação do
Câncer. A peça estará à disposição do público em troca de doações.
“Será um show para encantar corações e salvar vidas”, define o superintendente da
Fundação do Câncer, Jorge Alexandre Cruz. Segundo ele, a participação dos artistas é
fundamental para mobilização e conscientização da sociedade de que a prevenção e o
controle do câncer são ações de responsabilidade de todos. “No mundo todo, os
governos sozinhos não dão conta do câncer, então organizações da sociedade civil
passam a ter um papel fundamental ao apoiar as ações de prevenção, detecção
precoce e combate da doença”, explica.

Os recursos obtidos com a venda de ingressos do show - assim como todas as
doações recebidas pela Fundação do Câncer - serão destinados a projetos em
pesquisa científica e tecnologia, assistência médico-hospitalar, educação e mobilização
social. A entidade, criada em 1991, é a principal parceira privada do Instituto Nacional
de Câncer (INCA).
Roteiro do show – Idealizado pelo ator e diretor de novelas Fred Mayrink, o evento que já teve como tema sucessos de Frank Sinatra, em 2009, e grandes sucessos da
música internacional, em 2010 - vai fazer uma homenagem a Tom Jobim. Os artistas
cantarão algumas das mais belas canções do maestro. Serão apresentadas 18
canções, entre as quais Corcovado, Dindi, Eu sei que vou te amar, Garota de Ipanema,
Luiza, Samba do Avião e Se todos fossem iguais a você.

Serviço
Dia: 18/4/2011 - segunda-feira
Horário: 20h
Preço: R$ 120, inteira; R$ 60, estudantes e pessoas a partir de 60 anos.
Endereço: Vivo Rio – Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo – RJ
( www.comvocepelavida.org.br )
Como comprar os ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do
Vivo Rio - atendimento de segunda a sábado, das 12h às 21h, e domingo e feriado,
das 12h às 20h - ou pelo site http://www.ingressorapido.com.br/

Como doar para a Fundação do Câncer:
As doações podem ser feitas pelo site www.cancer.org.br
Mais informações para a imprensa e credenciamento da imprensa:
SPS COMUNICAÇÃO
Simone Nunes – simone.nunes@spsbr.com.br - Tel. (21) 2111-2674
Lilian Christine – lilian.christine@spsbr.com.br - Tel (21) 2111-2652
Ricardo Braga - ricardo.Braga@spsbr.com.br - Tel (21) 2111-2675

