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Mensagem ao Leitor

É com satisfação que apre-
sentamos a primeira edição
da versão impressa do Blog
Falando de Dança.

O Jornal Falando de Dança
foi “fundado” dia 12 de
outubro passado quando, em
pleno feriado de Nossa Se-
nhora da Aparecida, os inte-
grantes da atual diretoria
decidiram atender aos insis-
tentes pedidos de amigos e
leitores de nossa revista
eletrônica, que alegavam falta
de tempo ou de facilidade
para acessar a internet.

A intenção é apresentar aqui
notícias vinculadas ao Blog
Falando de Dança, em que
este funcionaria como um
complemento das matérias do
jornal, utilizando-se da capa-
cidade da web, que permite
postagens de grande quanti-
dade de texto, fotos e matéri-
as.  Uma tendência cada vez
mais adotada pelos jornais
impressos e até pelas grandes
redes de televisão.

Também a pedidos, publica-
mos ao final deste informati-

vo dicas de bailes e eventos e,
claro, nossa coluninha social,
intitulada “Circulando”, que
irá registrar, na medida da
disponibilidade de espaço, os
eventos cobertos por nossa
equipe (e também publicados
no blog, com maior quantida-
de de fotos - e vídeos de
eventuais apresentações).

Agradecemos aqui àqueles
que prontamente se habilita-
ram a patrocinar esta impres-
são, contrantando nosso
espaço publicitário, e aos
colaboradores que se juntam
a nós para ajudar a divulgar a
dança em geral e, em especi-
al, a dança de salão, a paixão
de todos aqueles que partici-
pam direta ou indiretamente
desta publicação.

O Jornal Falando de Dança
será distribuído majoritaria-
mente em eventos ligados à
dança (mostras, workshops,
bailes), além de ser entregue
em academias de dança e
disponibilizado ao público
em geral através dos estabele-
cimentos comerciais conosco
conveniados.
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Nossa Capa

O professor e coreógrafo Alex de
Carvalho tem motivos para estar
sorridente na foto da capa. O
modelo de gestão empresarial que
implantou em sua academia está
frutificando: este ano ele assumiu
a direção artística de duas
academias, uma no Rio de Janeiro
e outra no Paraná.

Com onze anos de dança e
diversas participações em
workshops em todo o Brasil, Alex
teve o reconhecimento pelo seu
trabalho diferenciado na Cia de
Dança Alex de Carvalho: os
integrantes de sua cia de dança
participaram do quadro “Pistolão”
do programa “Domingão do
Faustão”, da Rede Globo, e o
professor participou do quadro
“Dança dos Famosos”, onde se
apresentou com a ex-atleta
Hortência Marcari.

No meio profissional da dança,
entretanto, ele também se

destacou como um administrador
de idéias inovadoras, cuja gestão
empresarial lhe rendeu o convite
para assumir a direção artística da
Academia Estação da Dança, em
Botafogo, e a Academia Ritt, em
Londrina.

Sobre sua atividade de diretor
artístico, Alex esclarece:
“Presto assessoria e consultoria
em dança, na gestão técnica e
administrativa dessas escolas. O
mercado está cada vez mais amplo
e exigente, e é por isso que
merece uma visão moderna e
direcionada para cada aluno,
satisfazendo as necessidades
diferenciadas de cada um.
Profissionalismo, qualificação,
cordialidade, comprometimento
para com o aluno, ética e visão de
futuro, são questões básicas para
um bom desenvolvimento da
escola. A Dança precisa disso! De
profissionais que contratem
gestores empresariais que

conduzam
adequadamente os
seus negócios. Já
foi tempo que o
professor era o “faz
tudo”. Assim o
negócio não anda!”.

Após a realização
dos dois bailes
comemorativos dos
quatro anos do
Centro de Dança Alex de
Carvalho, o professor prepara-se
para a 4ª edição do Workshop “O
Samba e o Salão” que, em 2008,
será na zona sul, em três dias e em
duas salas com aulas simultâneas.
Além de um inédito concurso de
samba, que terá duas categorias:
de Samba de Salão - analisando
princípios básicos de um bom
entrosamento entre o casal, onde
não será permitido passos aéreos
e/ou inadequados à pista de
dança; e de Samba Show -
analisado harmonia e

sincronismo, onde o casal
apresentará uma coreografia de até 5
minutos. Regulamento e premiação
serão divulgados em breve.
_____________________________

Serviço:
Centro de Dança Alex de Carvalho
Av. Meriti, 1600 / 2º andar
Vila da Penha - Rio de Janeiro (RJ)
Cep: 21221-460
Tel.: (21) 3391-7530 / 8744-3270
alexdancarino@ig.com.br
alexdancarino@yahoo.com.br
alexdancarino3@hotmail.com

Alex de Carvalho
Seu modelo de gestão empresarial é

adotado em outras academias de
dança, com as quais firmou parceria.

Alex de
Carvalho e

sua partner, a
profª Renata

Peçanha

foto divulgação
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Samba

Jimmy de Oliveira lança
II Workshop Oficina do Samba

Já estão abertas as inscrições
para o II Workshop Oficina do
Samba, realizado por Jimmy de
Oliveira em sua academia do
Catete.  O evento acontecerá de
10 a 13 de janeiro do ano que
vem e quem fizer a inscrição
antes do workshop contará com
o desconto de pagamento
antecipado.
   Para este workshop
Jimmy manterá os mesmos
profissionais que fizeram

sucesso no evento
anterior, todos

formados

em sua
metodologia.  “São dançarinos e professo-
res de larga experiência, muitos premiados
em mostras de dança.  A maioria integra o
quadro atual de professores da academia.
Outros, se expandiram para outras academi-
as, difundindo minha metodologia”.  Além
dos professores Rodriguinho Barcelos, Leonar-
do Fortes, Gerson Pit, Willians Ribeiro, e
Deivid Bosco, formados pela academia, partici-
parão do workshop os professores Wellington
Lopes e Betina Parodi (aulas de pegadas e passos
aéreos) e Marco Aurélio, de São Paulo (aulas de
samba-rock).
   Os níveis de aulas serão iniciante, intermediário 1,
intermediário 2, samba avançado e samba show.
Haverá ainda aulas de floreios, samba no pé e
presença de palco.
Mestre Jimmy se encarregará pessoalmente
das aulas de samba avançado e samba
show.  E promete ser rigoroso.
“Vejo muita gente assimilar de
forma distorcida meus movi-
mentos e nesse workshop
pretendo mostrar que para
dançar meu estilo de samba,
tão procurado por quem quer se
aperfeiçoar nesse ritmo, não
basta copiar as figuras.  Tem
toda uma técnica e postura
corporal que tem que ser empregada para se conseguir o efeito
desejado.  Dando aulas dentro do meu próprio espaço, com
professores que aprenderam comigo, fica mais fácil demonstrar
isso e passar a informação adiante”.
   Além das aulas, das 10h às 18h, com interrupção para almoço,
haverá três bailes de samba com a presença de bolsistas e
professores, para que os alunos possam praticar o que aprende-
ram e tirar suas dúvidas.
___________________________________________________
Veja em nossa página fotos e vídeos das aulas e das apresentações do I
Workshop Oficina do Samba (clique em Jimmy, no índice de postagem):
www.jornalfalandodedanca.com.br

Mestre Jimmy
de Oliveira
espera repetir
o êxito que
teve com seu
primeiro
workshop de
samba
realizado em
janeiro
deste ano.
As
inscrições
já estão
abertas.
“Já me
telefonaram
de outros
Estados
avisando
que estão
preparando
caravana”.
É bom
garantir
sua vaga:
o limite
é de 120
inscrições.

Serviço:

A Academia Jimmy de
Oliveira localiza-se no

sobrado da Rua do Catete
112, Catete, RJ

Telefone: (21) 2285-6920
www.academiajimmydeoliveira.com

Aulas Regulares:

Dança de Salão
(bolero-samba-soltinho)

(2x) Segundas e Quartas:
18:00/19:00
19:00/20:00
20:00/21:00
(2x) Terças e Quintas:
16:00/17:00
18:00/19:00
19:00/20:00
20:00/21:00
(1x) Sábados:
11:30/13:00
14:30/16:00

Só samba
(2x) Segundas e Quintas:
21:00/22:00
(1x) Quartas:
21:00/22:00

(1x) Sábados:
13:00/14:30

Zouk
Sábados: 18:00/19:00

Salsa
Sábados: 16:00/17:00 - 17:00 /18:00

Forró
Sábados: 19:00/20:00

Tango
Terças: 21:00/22:00

Jazz
Sábados: 9:00/10:30

Alongamento
Sábados: 10:30/11:30

Bailes Regulares:
Baile-Ficha
Toda sexta - 18:00/22:30
Noite do Samba
2º sábado do mês, a partir das 22:30
Próximo agendado: 17/11
Milonga Estangostoso
3º domingo do mês, a partir das 20h
Próximo agendado: 11/11 (excepcional-
mente, em função do baile de encerra-
mento do II Rio Tango Festival)
Todos os Ritmos
Último sábado do mês, às 21h
Próximo agendado: 24/11

BAILE DE FIM DE ANO
NA ACADEMIA, COM BANDA
DIA 16/12-DOM.-19h

Workshop de Samba:
R$ 250,00
(pagamento antecipado)
R$ 280,00 (no evento)
Forma de pgto:
--na academia
(Rua do Catete 112-sobr.)
--ou depósito bancário
(detalhes com Flávia,
tel. 9412-9259 ou
7850-6124 - id- 81*55742)
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Salsa

Domingo

O Congresso é hoje uma das
poucas oportunidades de os
salseiros brasileiros trocarem
experiência com profissionais
nacionais e estrangeiros,
especialistas nesse ritmo que
vem ganhando adeptos e
popularidade no mundo inteiro.
Além das aulas de salsa, haverá
aulas de tango, zouk e samba
(destaque para Jimmy de
Oliveira e Suellen
Violante; Sheila
Aquino e Marcelo
Chocolate, Alex de
Carvalho e Renata
Peçanha, China e
Luciana Guinle do
Soulzouk).  E a
finalíssima do
campeonato
nacional de salsa, o
Brasil Salsa Open,
com direito à final
mundial em Puerto
Rico.

Sobre o Salsa
Open
Trata-se de
campeonato
mundial disputado
em Porto Rico, por
representantes de
toda parte do
mundo, que possui
etapas eliminatórias
a nível regional e
nacional em alguns
países, como o
Brasil.
   No caso brasileiro, já houve 5
etapas regionais e os
competidores que ganharam cada
etapa tiveram o direito de ir para
a final em SP, com os custos de
passagem e estadia pagos pelos
organizadores regionais.
   Os 8 primeiros classificados
nessa final ganharão passagem e
estadia para concorrer na etapa
internacional.
   Cada casal terá no máximo três
minutos para desenvolver sua
dança, que não poderá repetir

coreografias passadas, sob pena
de desclassificação.  Serão
julgados quesitos como presença
cênica; apresentação visual;
coreografia;  técnica; harmonia; e
ritmo.
   Além da consagração do casal
campeão do mundo, a premiação
é convidativa: cinco mil dólares
para o primeiro lugar.
   Para quem quiser se inteirar

melhor sobre as
regras da competição,
premiações, etc,
acesse nossa página
na internet para ler a
íntegra desta matéria,
com links e vídeos
(www.
jornalfalandodedanca
.com.br).

Competidores
brasileiros
No World Salsa Open
deste ano, três casais
brasileiros foram
classificados para a
rodada final.  Mas o
casal campeão foi
Adrian e Anita (ela,
brasileira), que foram
entrevistados por uma
das brasileiras
competidoras, Karina
Carvalho, para o blog
Salseiros Inc
(www.salseirosinc.com).
   Agora é aguardar a
finalíssima deste mês
para sabermos que

casais representarão o Brasil no
campeonato de Porto Rico ano
que vem.  O Falando de Dança
entrevistou dois casais campeões
de etapas regionais:  Ana Paula
Rodrigues e Éder Soares,
campeões da etapa nordeste; e
Fernando Schellenberg e Nayara
Melo, campeões da etapa
paulista, cujas fotos ilustram esta
matéria.  Confira as entrevista
em nosso site, com detalhes
sobre a carreira profissional
desses dançarinos.

Brazil Salsa Open
Finalíssima será no Congresso Mundial

de Salsa que se realiza em SP

Foto: bsbsalsa

Foto: acervo pessoal

Ao alto, Fernando e Nayara,
campeões da etapa paulista.
Abaixo, Ana Paula e Éder,
campeões da etapa nordeste.

“O evento chama-
se DanSal
Nordeste porque é
uma mostra de

DANÇA DE SALÃO. Mas bem
poderia se chamar Dansalsa nordeste!
Adoro Salsa... mas não sei dançar
quase nada de salsa.
   TODOS os bailes do evento
privilegiaram não só a SALSA como
o fizeram esquecendo totalmente os
iniciantes. Só tocou Salsa.... e só
tocou salsa rápida. Vez por outra
aparecia um samba (e sempre samba
swing, bem rasgado e rápido), alguns
zouks e um ou dois cha cha... mas de
resto, SALSA SALSA SALSA
SALSA... Tango? Nem em sonho...
Soltinho??? Eu tive que improvisar
num cha cha cubano que tocou lá no
segundo baile.
   Os DJs eram muito bons... mas eles
estavam fazendo som pra um evento
de dança de salão... normal ter muita
gente que goste de salsa, por conta do
salsa open... mas não dá para tocar só
que o que enche o salão.  Houve
workshops de iniciantes,

intermediários e avançados em
samba, bolero, soltinho, tango, zouk...
a gente presumiu que nos bailes a
gente ia ter oportunidade de treinar o
que aprendeu nos workshops... lêdo
engano.
   Os bailes foram bons, sim...
animados, divertidos, com música
boa... mas se a pessoa não gostasse de
salsa, que pegasse o caminho de casa,
porque era só o que tocava...”
________________________________________________________________________________
*Duda Vila Nova é professor de
danças de salão em Feira de Santana,
Bahia.  Ele participou do II Dansal,
que ocorreu entre 12 e 14 de outubro,
e fez comentários muito interessantes
a respeito do evento - positivos e
negativos - sobre as aulas, a
organização e a etapa nordestina do
Salsa Open.  O texto, na íntegra,
poderá ser acessado em nossa página
na Internet. O trecho acima é apenas
parte do relato, que reproduzimos
aqui por se relacionar a este item.
Não deixem de ler o texto completo
em nosso endereço
www.jornalfalandodedanca.com.br e
conheçam também o blog do
professor, http://dudavilanova.zip.net.

Salsa domina II Dansal
Duda Vila Nova*
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Brega

Pode parecer estranho a
cariocas e paulistas, mas no
norte do país existe uma
forma de se dançar no salão
muito popular, sobretudo
entre os jovens, lembrando
movimentos de soltinho e
lambada: é o brega paraense.
   Nascido de uma mistura de
lundum marajoara, carimbó,
movimentos tribais e, mais
tarde, acrescido de
influências de danças
caribenhas e twist americano,
esse ritmo estava restrito aos
chamados “bregões”, que
eram casas noturnas em
zonas pobres de Belém do
Pará, até a década de 80,
quando caiu no gosto popular
e atingiu as camadas mais
abonadas da população.
Sobretudo com o sucesso do
repertório da Banda Calypso
que, no fim do ano passado,

atraiu uma multidão a seu
show no Parque do
Flamengo, no Rio.
   Bem ritmado e balanceado,
o brega faz parte dos cursos
de dança oferecidos por
muitas academias do norte-
nordeste e no YouTube se
pode acessar filmagens de
várias apresentações e
vídeos-aulas, como o leitor
poderá verificar visitando
nossa página na web e vendo
nossa matéria complementar
a respeito, com fotos, clipes e
links interessantes, para você
se aprofundar no assunto.

Sobre o campeonato

O campeonato ocorrerá dias
10 e 11 deste mês e está
dividido em duas
modalidades – brega e dança
de salão – com premiação de

R$ 800,00 para a primeira
colocação.
   “O CDASP tem como
finalidade a realização de
uma competição onde o foco
estará na forma como a dança
será apresentada no salão,
sendo observado aspectos
como: harmonia,
criatividade, técnica,
figurino, expressão,
musicalidade e o próprio
desenvolvimento no salão.
Desta forma, estimulando
não só os profissionais da
área a mostrarem suas
potencialidades, bem como
todos aqueles que gostem ou
pratiquem a modalidade,
independentemente de peso,
idade ou tempo que pratique,
pois este evento vem
estimular e resgatar o prazer
da dança a dois no salão.  A
apresentação será num salão
em forma de arena, onde os
casais dançarão ritmos pré-
determinados e músicas
sorteadas na hora, para que
seja valorizado o improviso”,
definiram os organizadores
do evento, Juninho e Tereza

Cruz, que estarão
distribuindo a primeira
edição do Falando de Dança
na finalíssima do dia 11.

CONDASP07
Presença de professores
cariocas foi um dos destaque
do evento

O I Congresso de Dança de
Salão de Belém do Pará
aconteceu entre os dias 14 e
16/06 e incluiu workshops,
palestras e bailes.  Os
professores do evento foram
majoritariamente do norte e
nordeste mas Érico Rodrigo e
Rachel Buscácio (foto),
professores cariocas do
Centro Cultural Conexão, da
Tijuca, tiveram grande
destaque, com suas aulas e
apresentações bastante
concorridas.
   O entusiasmo foi tanto que
agora os organizadores do
Projeto Salão Belém
preparam uma excursão ano
que vem ao Rio de Janeiro,
trazendo profissionais e
alunos de dança de salão que

permanecerão na cidade por
dez dias, freqüentando bailes,
visitando academias e fazendo
cursos de reciclagem.
Portanto, promoters e
profissionais da dança,
preparem-se para receber essa
turma!

 I CDASP (Campeonato de Dança
de Salão do Pará) inclui o Brega

como modalidade em disputa

fonte e fotos: www.salaobelem.com

Dancesport

A dança esportiva
nasceu no início do
séc. XX e tem como
órgão máximo a
Federação Internacio-
nal de Dança Esportiva
(IDSF), a qual estão
subordinadas as
Confederações de cada
país, como, no caso do
Brasil, a Confederação
Brasileira de Dança
Esportiva (CBDE),
com sede em São
Paulo e presidida pela
profª Carla Salvagni,
conhecida do público
por sua participação
como jurada nas
competições de dança
levadas ao ar pelo SBT
(Bailando por um
Sonho e I Campeonato
de Dança do SBT).
   A IDSF conta com
mais de 4 milhões de
atletas membros em 81

nações e seus eventos
costumam ser transmi-
tidos para mais de 150
milhões de lares em
todo o mundo, sobretu-
do em países europeus
e asiáticos, onde sua
presença é mais forte.
Mas vem despertando
interesse em países
menos familiarizados
com essa dança, depois
que o COI (Comitê
Olímpido Internacio-
nal) admitiu estudar a
inclusão da dancesport
nos jogos olímpicos.
   Os casais destacados
em suas competições
são profissionais
altamente qualificados
e costumam ser bem
recompensados por
seus esforços.  Uma
aula com um campeão
chega a custar 700
dólares, fora as vendas

de suas vídeo-aulas e
contratos publicitários.
   Na América do Sul
esse tipo de dança
competitiva ainda está
em fase embrionária,
destacando-se a Colôm-
bia e a Argentina como
países um pouco mais
adiantados nos eventos
ligados ao dancesport.
   No Brasil, nossa
CBDE foi fundada há
menos de dois anos e
seus esforços iniciais
tem sido o de tornar
conhecida a dança de
salão internacional e
promover cursos de
capacitação de nossos
profissionais com
instrutores estrangeiros.
   Em nossa página na
internet, já publicamos
algumas postagens
sobre esse tipo de
dança, os órgãos que a
regulamentam e as
atividades da CBDE
para promovê-la
(acesse www.jornal
falandodedanca.com.br

Primeiro Campeonato
Brasileiro reconhecido pela

IDSF é realizado em S.Paulo
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Ritmos Americanos

Os casais classificados no campeonato de dancesport,
ao lado dos jurados da IDSF: à direita da foto, Milton
Hamaguchi Quadros e Stefanny Demetrio da Silva,
primeiros colocados; à esquerda, Rosana Aparecida
da Nóbrega e Silvio Sciacca, segundo colocados.

e clique em “dancesport”
no índice das postagens).

Sobre o Campeonato
O I Campeonato Brasi-
leiro de Dancesport
aconteceu no encerra-
mento de nosso I Con-
gresso Internacional de
Dança Esportiva, que foi
realizado em SP, entre os
dias 31/08 e 09/09.  O
congresso incluiu pales-
tras, cursos práticos de
danças Standard e

Latinas e curso para
multiplicadores
estágio I.  Um curso
de certificação
internacional (sem o
qual os dançarinos
não são habilitados a
concorrer em eventos
da IDSF) foi minis-
trado pela treinadora
espanhola (e seis
vezes campeã de
dancesport) Eva
Angues.  Dos
ministrantes nacio-
nais, destaque para

os profs. Manoel
Rodrigues e Luíza
Helena, da Vivaz
Dancesport, de Recife.
“Fomos convidados pela
Confederação Brasileira
de Dança Esportiva para
apresentar uma palestra
sobre a Dança Esportiva
em Recife, especifica-
mente na Academia
Vivaz, relatando o nosso
pioneirismo nesse ramo
e como se deu todo o
processo de conhecimen-
to. Fomos também

convidados para minis-
trar dois dias de cursos
em dança latina e dança
standard”, informou-nos
Manoel, em entrevista
concedida ao Falando de
Dança e publicada em
nossa página na web.
   Dos casais classifica-
dos, todos são professo-
res de dança de salão
com especialização em
dança esportiva.  “O que
nos atraiu foi o fato da
dança esportiva ser
conhecida em vários
países do mundo, nos
levando a ter vontade de
treinar para participar de
competições internacio-
nais”, falou-nos Rosana
Nóbrega, segunda
colocada no campeonato.
   As entrevistas com
Rosana, seu partner e o
casal campeão (foto) se
encontram postadas em
nosso site, não deixem
de conferir.
   Na próxima edição,
mais sobre as regras na
dancesport.

No final da década de 20, mais
precisamente 1926, o Lindy Hop
começava a espalhar suas
sementes pelos salões do
Harlem, uma comunidade negra
de Nova York. Dançarinos do
Savoy e de outros salões de
dança da época contagiavam
multidões dançando ao som das
grandes orquestras e grandes
nomes.  Mas foi no Savoy
Ballroom que o Lindy Hop
recebeu este nome, inspirado em
Charles Lindbergh, o piloto que
cruzou o Atlântico num vôo solo
pela primeira vez.
   O Lindy Hop surgiu da fusão
de vários elementos de danças e,
assim como o Jazz, reflete uma
mistura de ritmos africanos e
europeus. O Lindy tem raízes
africanas que se refletem na
postura dos dançarinos, que têm
como base o chão e o peso
corporal sempre para frente.
Porém o Lindy também
demonstra a influência européia,
sendo uma dança baseada numa

estrutura de 8 tempos com
variações de 4 e 6 tempos. Um
dos maiores dançarinos de
Lindy Hop da história, Frankie
Manning, criador de vários
passos, inclusive o primeiro
passo aéreo em 1935, diz que
“no Savoy dançava-se
Charleston individualmente,
que, gradualmente, foi
incorporado ao Breakaway. As
duas danças se uniram e
formaram o Lindy Hop.” O
Breakaway logo desapareceu,
deixando os salões cheios de
dançarinos entusiasmados com
a alegria transparente do Lindy
hop. O Lindy contagia com sua
característica entusiasmaste,
refletindo a musicalidade do
Jazz e seus instrumentos mais
elaborados. Caracterizado pelo
divertido efeito abre-fecha do
casal, apresenta variados passos
onde se pode notar uma forte
presença do caráter
improvisativo do jazz, tanto no

lindy de salão, como no lindy
performático.
   Quem nos forneceu essa
introdução ao Lindy Hop foi a
professora e coreógrafa de
Lindy Hop Flávia Monteiro,
que se especializou no ritmo
com o já mencionado Frankie
Manning, hoje com 93 anos. Ela
começou a ministrar aulas nos
Estados Unidos e, de volta ao
Brasil, há um ano, procura
difundir o Lindy Hop, dando
aulas em várias academias no
Rio de Janeiro.
   Em entrevista para nosso site,
a professora contou-nos que o
lindy hop ficou adormecido

durante várias décadas até que
nos anos 80 voltou à tona em
várias cidades dos Estados
Unidos e da Europa. Frankie
Manning, que na época
trabalhava nos correios de Nova
York, foi descoberto por
dançarinos e pesquisadores do
ritmo swing e voltou à ativa,
participando de vários
workshops e popularizando o
ritmo que, de lá para cá, vem
ganhando espaço nas maiores
cidades do mundo, em especial
nas cidades européias.
   Aliás, quem quiser dançar
“soltinho” fora do Brasil tem
mesmo que aprender a dançar

Lindy pois nosso modo de dançar
as músicas americanas é
totalmente desconhecido lá fora.
O que se dança é o Lindy e outros
ritmos americanos sobre os quais
teremos oportunidade de falar
aqui.

Invadindo a praia
Como forma de chamar a atenção
do público para essa “novidade”,
os professores Flávia e Charles-
Stuart (um francês radicado no
Rio que também dá aulas do
ritmo) promoveram com seus
alunos um Lindy Praia durante os
domingos do mês de outubro, em
frente ao quiosque Nicolas, no
início do Arpoador. “Foi bem
legal!! Muitas pessoas passando,
assistindo, perguntando sobre o
Lindy. Nada melhor do que
dançar Lindy no calçadão da
praia, vendo o pôr-do-sol,
sentindo o cheiro do mar e
ouvindo as ondas!”
   Para verem um compacto do
evento Lindy Praia, a entrevista
com a professora Flávia e vários
vídeos demonstrativos, acesse
nossa página na web e clique em
“Lindy Hop” no índice das
postagens.

LINDY HOP
Este ritmo vai invadir sua praia!

foto: acervo pessoal

Os profs. Flávia (terceira da esquerda para a direita) e Charles-
Stuart (centro da foto) com sua “equipe” de ajudantes: divul-
gando o Lindy na praia.



Você sabia que para fazer
parte de espetáculos,
participar de shows na tv
ou mesmo excursionar
pelo Brasil e exterior é
necessário ter o registro
profissional expedido
pelo Sindicato? Para
começar, uma exigência
das seguradoras.  Além
disso, um profissional de
dança devidamente
registrado tem seu
currículo valorizado e
ajuda a fortalecer a
profissão, tão diminuída

em função da concorrência
desleal de dançarinos
recém chegados ao
mercado, alguns com
apenas alguns meses de
aula e que já se intitulam
profissionais da dança e
professores.
   Para se profissionalizar é
necessário cumprir apenas
um dos seguintes
requisitos: apresentar
diploma de Escola
Profissionalizante ou
diploma de Bacharelado
expedido por Faculdade de

Dança; passar por
avaliação através de
provas teóricas e práticas
que são realizadas
semestralmente pelo
Sindicato dos
Profissionais da Dança do
Estado do Rio de Janeiro
nos meses de maio e
novembro; comprovar
dois anos de trabalho na
função solicitada, prevista
na Lei N.º 6.533, de 24 de
maio de 1978 – quadro
anexo ao decreto n.º
82.385 de 05 de outubro
de 1978 (artista bailarino,
maitre de ballet,
coreógrafo e ensaiador ),
através de contratos, notas
contratuais, recibos com
CNPJ da Empresa
Contratante ou carteira
assinada, anexando
currículo comprovado.
   O SPDRJ está com
inscrições abertas até 07
de novembro (para provas
dia 10 de novembro) e até
13 de novembro (para as
provas de 17 de
novembro), visando à
concessão de registro
profissional. Esta é a
última oportunidade este
ano. Depois da prova de
novembro, só em maio de
2008. Inf. (21) 2224-5913.

de informática, brinquedoteca,
espaço de convivência com
jogos para adolescentes e
jovens (com freqüência de
cerca de 500 jovens por dia),
piscina e uma biblioteca de
mais de 20 mil títulos, todos
doados. Além disso, o Espaço
conta com 15 oficinas (como
hotelaria e corte e costura),
futsal , voleibol, basquete,
handebol, jiu jitsu, water pólo,
recreação aquática, ginástica,
natação, teatro e... DANÇA!

A dança na comunidade
O ECE cede dois amplos
espaços para duas cias de dança
desenvolverem ali um trabalho
voltado para as comunidades
carentes. Um deles abriga um
projeto de ballet clássico.
Outro, a Cia Stillo, que se
dedica a dar aulas de dança de
salão. Este ano sua cia de dança,
formada por 12 casais, entre
crianças e adolescentes,
conseguiu concretizar um
grande sonho: a montagem de
um espetáculo de dança com o
objetivo de divulgar seu
trabalho. Sob direção de
Maurício Wetzel, José Carlos e
Luiz Paulo (os dois primeiros,
professores do projeto), e
produção executiva de Cleusa
Amaral, a montagem do

espetáculo exigiu um trabalho
árduo de seus dançarinos, com
os ensaios sendo realizados
todos os dias no horário das 22h
a 1h (para não comprometer
horário de estudo e/ou
trabalho), e nas manhãs de
sábados e domingos, até 14h. O
esforço valeu a pena, como
pode ser comprovado pelo
compacto que fiz da pré-
estréia*, que contou com a
presença de representantes da
imprensa ligada à dança de
salão, além de convidados,
como a bailarina Ana Botafogo
e os professores e coreógrafos

A apresentação para
familiares do elenco, imprensa
e convidados especiais foi no
dia 06/10, no Teatro do Espaço
Criança Esperança, em
Ipanema, e inspirou-nos a
fazer esta matéria especial
sobre a impressionante
estrutura do local e suas
atividades dirigidas à
comunidade.

O Espaço Criança Esperança
(ECE) do Rio de Janeiro está
situado no prédio do outrora
Panorama Palace Hotel, que, em
pagamento a dívidas, passou
para o patrimônio da Prefeitura
do Rio, que lá instalou um Ciep
em 1985. Em 2001, parte do
prédio foi cedido ao Espaço
Criança Esperança, que
funciona no 1º Andar, 1º
Subsolo, 2º Subsolo e 3º
subsolo. Nos 2º, 3º e 4º andares
funciona o CIEP e, no 5º, o
SAIPEC ( Centro
Profissionalizante). O ECE
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A dança como inclusão social

oferece diversas atividades às
comunidades que o cercam,
numa parceria com o Governo
do Estado, o Viva Rio, a Rede
Globo e a Unesco.

Sobre a região
As primeiras construções da
região começaram a surgir nos
anos 30. Oito décadas depois,
são cerca de 3.000 domicílios e
20.000 moradores, abrigados
nas comunidades denominadas
Cantagalo, Pavão e Pavãozinho.
Dentre os maiores de 15 anos,
14,88% são ainda analfabetos. A
renda mínima dos chefes de
família é de apenas 1,5 salários
mínimos. São esses moradores,
majoritariamente, que
freqüentam o ECE, sendo que,
de cada duas residências, um de
seus membros está matriculado
em alguma atividade ali
oferecida.

O que o ECE oferece
Além das quadras de esportes e
salas de aula, a infra-estrutura
do ECE Cantagalo oferece sala

Marcelo Moragas e Átila Amaral.
Para este espetáculo, a cia de
dança contou com a participação
especial da dançarina Sheila
Aquino, que está empenhada em
conseguir um espaço fora da
comunidade para que o público
em geral tenha melhor acesso a
esse trabalho.
_________________________
*Acesse nossa página na web
(www.jornalfalandodedanca.com.br)
e clique em “Cia Stilo”, para ver
fotos e vídeos do evento, assim
como conhecer um pouco mais
sobre o ECE.

ENSAIO GERAL
Espetáculo reúne dançarinos de

projeto social da Cia Stilo

Registro Profissional
Última prova é agora em novembro

Presença na pré-estréia: Leonor Costa, editora do Falando de Dança (ao
centro) e Adriana e Luís Florião (ao seu lado), da Andanças. Com os diretores
da Cia Stilo, José Carlos, Maurício e Luiz Paulo, e Sheila Aquino.

Conheça seus representantes: a presidente do SPDRJ,
Lourdes Braga (ao lado de Aragão, diretor do Falando de
Dança); ao seu lado, a diretora Denise Aquarone e, à frente,
as comissárias Conceição da Bahia e Stelinha Cardoso.

Sindicato
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Dança na TV

Oficialmente o quadro se
chama A Dança das Crianças,
mas logo recebeu o apelido
de A Dança dos Famosinhos,
já que a nova atração do
Domingão do Faustão, da TV
Globo, é praticamente nos
mesmos moldes da Dança
dos Famosos.

As regras do jogo
Como na Dança dos
Famosos, é uma competição
entre pares formados por
um(a) artista global e
um(uma) parceiro(a)
dançarino(a), coreografados
para se apresentarem para
julgamento do público (por
telefone ou pela Internet) e
do júri. Nesta primeira edição

foram três meninas e três
meninos famosos,
coreografados por uma
“madrinha”, escolhida nos
quadros das bailarinas do
Domingão. No júri, duas
“celebridades” e um jurado
técnico. A cada domingo, as
crianças
famosas se
enfrentaram
em um ritmo
diferente. A
competição
começou com
samba de
gafieira.
Depois foi a
vez da dança
de rua. e do

forró.  Na grande final,
domingo dia 28/10, a
competição se encerrou com
rock dos anos 50.

Os Concorrentes
Desta edição participaram

os atores-mirins Vitor
Novello (com a dançarina

Raquel
Almeida),
Thávyne
Ferrari (com
Juan Carlos
Barbosa),
Renan
Ribeiro
(com
Letícia
Monteiro),
Marina Ruy
Barbosa

(com Rodrigo Nascimento),
Carolina Oliveira (com Vitor
Sampaio) e João Vitor Silva
(com Juliane Dias).

Campeão
Com uma diferença de
apenas 0,3 pontos para o
segundo colocado, o ator
João Vitor (foto a esq.), de
11 anos, foi o
campeão desta
edição, ao lado
da nossa
dançarina Juju
Dias, de 12
anos (foto
abaixo).  Ambos
foram treinados
pela “madrinha”
Sabrina
Cabral (foto à
dir.) que, para
quem não se lembra,
concorreu em duas edições
da Dança dos Famosos - com
Serjão Loroza, na edição 4, e
com  Thiago Fragoso na
edição 2.
  João Vitor está atualmente
em cartaz com a peça “Os
Três Porquinhos”, mas já
participou das novelas

“Kubanacan”, como Otelinho,
e “Malhação”, como Goiaba,
e do infantil “Sítio do Picapau
Amarelo”, como Pedrinho e
Curupira.
   Já a dançarina Juju dias, de
12 anos, participa de
espetáculos de dança e balé,
tendo sido aluna das

academias
de dança de
Carlinhos
de Jesus,
Rachel
Mesquita e
Álvaro
Reis.
   Em nossa
página na
internet
fizemos
uma

matéria sobre a estréia deste
quadro, com link para o blog
da Dança das Crianças, onde
o leitor poderá conferir o
vídeo de todas as
apresentações (clique em A
Dança na Mídia, em nosso
índice de postagem).

Fonte e fotos: site da Globo

Dança dos Famosinhos
A hora e a vez dos baixinhos

Encerrou-se no domingo dia 28/10 o novo qua-
dro de dança do programa do Faustão na Tv

Globo, onde nossos dançarinos mirins tiveram
sua vez de exibir seus talentos

Daniel Pinto está de
mudança para
Austrália. Ele, que foi
um dos primeiros
professores a dar
aulas no país dos
cangurus, integra
atualmente a equipe
de professores da
Escola de Dança
Jaime Arôxa e
Fabiano & Juliana
Dança de Salão,  onde
vai deixar muitos

alunos e bolsistas
saudosos.
   Ele e a esposa, a
australiana Carolyn
Frost, partem no dia 25
de novembro para dar
continuidade aos
workshops que
anualmente realizam
em diversas cidades da
Austrália, mas têm
planos um pouco mais
ambiciosos: vão
implementar a dança
de salão brasileira

(todos os ritmos
dançados aqui,
inclusive salsa, zouk e
tango) em algumas
escolas de ballroom
da Austrália e da
Nova Zelândia.  Além
disso, estão
preparando um
projeto para incluir a
dança de salão no
currículo escolar
australiano.
   A jornalista Juliana
Prestes entrevistou
Daniel e obteve mais
detalhes sobre sua
carreira e planos
futuros.  Leia a
reportagem completa
em nossa página na
web, www.jornal
falandodedanca.com.br
(clique em “Daniel
Pinto” no índice das
postagens).  E para
acompanhar os
trabalhos de Daniel,
segue a homepage da
empresa australiana
criada por eles:  www.
braziliansouldance.com.

Dançando na terra
dos cangurus!

Dança exportação

Daniel e Carolyn à frente de seus alunos no seu último
workshop na austrália: planos para incluir a dança de salão
no currículo escolar daquele país.
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���O fechamento do
Restaurante Top Beer lhe
pegou de surpresa, pois era
véspera de seu baile.  Mas
Léa não se deixou abater.
“Virei a noite pesquisando na
internet um novo espaço e, no
dia seguinte, já estávamos
recebendo os convidados no
local”, contou-nos a
promoter, feliz com o novo
espaço de sua festa, a boate
The Office, em Copacabana.
“O local é bem melhor do que
o anterior, tem lotado sem-
pre’, completa Dorita, sócia
no evento Festa da Léa &
Dorita, que acontece todas as
quintas.  Na foto acima, as
promoters, em primeiro
plano, ao lado de convidados,
na noite em que comemora-
ram seus respectivos aniver-
sários.

���Também Aurélio e
Talita, da Agytus Produções,
transferiram para o The
Office alguns de seus even-
tos, como a Milonga Agytus e
o baile das terças-feiras, antes
realizados no Hotel Everest.
“Mas eventos de maior
público continuarão ou no

Everest (caso da
Feijoada Agytus) ou
no CIB”, esclarece
Aurélio, que dia 25/
10 realizou neste

último local seu já tradicional
Halloween Agytus (foto).

���Outro promoter que
mudou de ares foi Valdeci de
Souza. Com o fechamento do
Clube Sírio e Libanês, ele
transferiu sua Domingueira
para o belíssimo salão nobre
do Fluminense, no bairro das
Laranjeiras.  Sempre ao lado
de seu braço direito, Elir
Raposo (ambos na foto
acima, com Aparecida
Belotti).

���Falando em mudança
de ares,
Glorinha
e Emília
estão
felicíssimas
com o
novo local
de seus
Domingos
Dançan-

tes, na boate do Olympico
Club, em Copacabana.
Caprichosíssimas na decora-
ção de seus eventos, as
simpáticas promoters estarão
comemorando um ano de
Olympico com uma festa
temática de flash-back,
“Parece que foi Ontem”, dia

11/11.  Estivemos lá dia 28
passado, para fotografar a
primorosa decoração de seu
Halloween (na foto abaixo, as
promoters com Aragão,que
presidiu a mesa dos jurados, e
o prof. Toni Sá escolhido
como o melhor caracteriza-
do).  O baile de lançamento
desta edição também foi
realizado lá, dia 4/11, com
decoração dourada e verde,
bolo com logomarca, distri-
buição de brindes e muito
mais.  Mas falaremos sobre
isso na próxima edição.

���E todas as quarta, já
há 4 anos, Carlinhos Maciel,
promove sua noite dançante,
ao som de dj Murilo e, uma
vez por mês, com música ao
vivo.  A próxima será dia 14
agora, quando fará o baile
temático Noite Gótica.  Na
foto abaixo, esta editora com
Carlinhos e equipe, na Noite
do Fondue.

���E para encerrar o tour
por Copacabana, falo do

sucesso das noites de flash-
back para dançar, que aconte-
ce todas as sextas no CIB,
sob coordenação de Vavá &
Romanelli (para gatões de
meia idade) e o baile de
aniversário de Evando
Santos que aconteceu naque-
le clube no último dia 27.
Em grande estilo: um ambi-
ente de dança de salão, com
dançarinos à disposição, e um
ambiente de ritmos quentes,
além de pausa para várias
apresentações.  Olhem só, na
foto acima, a elegância do
aniversariante ao lado de
Renata Peçanha (cuja cia de
dança, aliás, foi bastante
aplaudida).

���Agora, passando para
a zona norte, registro aqui
três aniversários comemora-
dos em bailes regulares
daquela região.  O do profes-

sor Jorge da Salsa (foto
anterior, com a amiga Lilian),
que comemorou seu niver e um
ano do baile Salsa na Tijuca,
que acontece no terceiro sábado
do mês na Academia Luiz
Valença, na Tijuca, com o
apoio dos dançarinos do
movimento
Pró-Salsa; o
aniversário
de Luiz
Valença, em
seu baile
semanal das
sextas-feiras
(foto ao lado,
com a filha
Tainá e a
profª Zila); e
o aniversário de Doracy,
esposa de João de Quintino,
organizador dos bailes das
segundas-feiras no Mackenzie,
Méier (na foto abaixo, o casal e
o prof. Genilson, de Pilares).

���Outro aniversário
comemorado foi o dos 4 anos
do Centro de Dança Alex de
Carvalho, em Vila da Penha.
Como no ano passado, foram
dois dias de baile (26 e 27) para
dar conta de tantos alunos e
convidados.  Como sempre,
muitos jovens curtindo a pista.
No fim de semana seguinte,
Alex já estava em Londrina,
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promovendo um evento no
qual foi feito o lançamento
deste informativo na região
sul.  Foi na academia Ritt, na
qual é diretor artístico.

���Diretor artístico ele
também é na Academia
Estação da Dança, em
Botafogo, onde organizou um
grande “baile da aliança” com
dança nos dois grandes salões
daquela academia e muitas
apresentações.  Na ocasião,
foram apresentados aos
convidados os novos inte-
grantes da equipe de profes-
sores da Estação da Dança,
dentre os quais Érico
Rodrigo e Rachel Buscácio,
Kilve Costa e Carol
Pampuri, André Sampaio e
Alice Vasques. Na foto
acima, em cada
extremo, Alex de
Carvalho e
Roberto
Friedrick, da
Estação da
Dança, cercados
pela equipe de
professores da
casa.
���Na foto

anterior, três  figuras
conhecidíssimas dos bailes da
zona norte: a promoter
Angela Abreu e sua colabo-
radora Andrea Paiva e a

profª Nice Machado.  O
registro foi feito no baile do
dia dos pais, no Irajá, realiza-
do pela promoter.  Tanto
Angela quanto Nice vão fazer
seus respectivos bailes de
aniversário em dezembro, no
Vera Cruz: Angela, no dia 2/
12 com dobradinha Novos
Tempos e Brasil Show; Nice,
no dia 9/12, com Dj Toni
Machado e dançarinos pelo
sistema de ficha.

���Com torcidas organi-
zadas e o salão do América
lotado, foi encerrado na sexta

do dia 19/10, o 1º
Concurso de
dança para damas
da terceira idade,
organizado por
Ênio Manso e
Leny Calassara.
Ganhou a dança-
rina Conceição, que se
apresentou com seu profes-
sor, Rodriguinho Barcellos.
Ambos dividiram a
premiação de R$ 1 mil em
dinheiro. Na foto acima, o
casal vencedor e os
organizadores. Agora a
próxima
grande
produção do
casal será no
feriado de 15/
11, quando
levarão a
Orquestra
Tabajara para
o palco do
Clube da Vila
da Feira, na
Tijuca.  E
aguardem: o
baile do
branco total
vem aí.

���Não
digam que
não falamos da zona oeste!
Registramos aqui dois acon-
tecimentos de relevância.  O
primeiro, foi o
Encontro dos
Amigos da
Dança, na
Mansão das
Águas, na Praça
Seca,
Jacarepaguá,
organizado pela

profª Hosânia Nascimento,
dia 28/09.  Na foto abaixo,
Hosânia entre as duas colabo-
radoras na organização do
evento: Beth Star (esq.) e
Angela Machado (dir.).  O
segundo evento de peso foi
nos dias 20 e 21 passados:

tivemos o
Workshop de
Dança União
Zona Norte e
Oeste, na Ac.
Shopping do
Corpo, em
Bangu, organi-
zado pelo
Studio de
Dança
Henrique
Nascimento.

���Falando
em Henrique
Nascimento,
dia 27 último o
professor
realizou o II

Swing do Black no Vera
Cruz, com várias apre-
sentações, dentre as quais

a de Jimmy de Oliveira.  E
prepara-se para mais dois
grandes bailes naquele clube:
dia 01/12 comemora ali seu
aniversário e dia 16/12 fará um
grande baile de gala animado
pela Banda Novos Tempos, em
homenagem ao promoter
Sidney Amorim e ao prof.
Dimar do Chapéu, que estará
comemorando 52 anos de
dança de salão. Na foto anteri-
or, Henrique ao lado de
Aragão, Wagner(presidente do
Vera Cruz) e Carlos Brito
(Duo Brasil Produções).

���E já que mencionamos
Jimmy de Oliveira, o mestre
do samba de gafieira aprimorou
sua coreografia de samba de
bengala, que iniciou na apre-
sentação do Circo Voador, no
aniversário de Stelinha Cardo-
so.  Agora são dois casais
dançando - ele com Suellen,
Leo com Robertinha.  Foram
ovaciados no baile de aniversá-
rio do Evando (breve, breve,
postaremos a filmagem em
nossa página na web, acompa-
nhem as postagens diárias).
Agora Jimmy prepara seu
workshop de janeiro (ver
matéria na pág. 4) e seu baile
de fim de ano na academia
(foto abaixo), dia 16/12, com
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banda ao vivo.

���Sobre o show no
Circo Voador do qual falei
acima, vale a pena acessar
nossa página na web e clicar
em Stelinha Cardoso, para
saber como foi esse super
organizado baile-show de seu
aniversário, em que vários
dançarinos e cia de dança se
apresentaram, como Jimmy,
Jaime Arôxa, Érico Rodrigo,
Marinho Braz e muitos
outros destaques da nossa
dança de salão.  Na sexta de
halloween, aliás, estivemos
no Espaço X de Stelinha
Cardoso, para curtir o baile e
assistir ao concurso de
bruxos e bruxas (foto acima).

���Agora duas notinhas

sobre eventos do outro lado
da Baía da
Guanabara.
No Teatro
Municipal
de Niterói
(constru-
ção
belíssima,
por sinal),
casa cheia
com fileira
de cadeiras
extra, nos
dois dias
de apre-
sentação
do espetá-

culo Entretangos, da Cia
Nuevos Aires, composta por
diversos profissionais do
tango, como Javier Amaya e
Marcelo Martins
(CCConexão), coreógrafos da
cia.  Já no Restaurante
Caranguejo (foto abaixo), em
S. Francisco, no baile que
acontece lá todas as terças,

Arnaldo Parcifal recebeu
uma homenagem pelo apoio
que tem dado à dança de
salão na região de São
Gonçalo e Niterói.  E como já
é tradicional, Parcifal está
organizando com amigos o
baile de confraternização de
fim de ano no Clube Mauá,
no Centro de São Gonçalo,
com Banda Paratodos, ceia de
Natal e sorteio de brindes.
Será dia 06/12, uma quinta-
feira.  Estaremos lá para
registrar.

���Falando em homena-
gem, uma cerimônia no Bola
Preta foi prestada a Geraldo
Lima no último baile de
quarta-feira promovido por
ele naquele local (o baile
continua, mas administrado
pela diretoria social).  Na
ocasião, Geraldo recebeu
uma placa em agradecimento
aos relevantes serviços
prestados àquele clube (foto

do alto).
Agora,
Geraldinho
se dedica a
organizar
bailes
especiais
com gran-
des orques-
tras, como o
que está

preparando para o dia 15/11,
no Helênico Clube: 5 horas
de música dançante e home-
nagem à mestra Maria
Antonietta.  Com Banda
Paratodos.

���E terminando o nosso
tour (ufa!), o registro de
bastidores do show do cantor
Jerry Adriane no Canecão,
dia 25/10, do qual participa-
ram o professor Cristiano
Salgado e a parceira

Jennifer Barreto.  Juntamen-
te com os dançarinos Diogo e
Taíssa, coreografados por
Cristiano, eles participaram
da gravação ao vivo do dvd
do cantor, dançando bolero e
soltinho.  Na foto abaixo, o
quarteto e o cantor. Postarei
brevemente em nossa página
na web um compacto do

show, para os cinquentões se
lembrarem daquela época.

���Lembramos que quase
todos os eventos citados aqui
encontram-se registrados com
fotos e/ou vídeo(s) em nossa
página na internet. É só ir no
índice de postagem e clicar no
nome do organizador do evento
para acessar as postagens a
respeito dele. O endereço:
www.jornalfalandodedanca.
com.br.
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Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores

SEGUNDAS

Baile-aula com
instrutores, Centro
Rio
Todas as segundas, às
16h, a preço fixo, na
Academia Luciana
Santos, no Centro do Rio.
Inf.:  2257-0867 / 9986-
7749.
Milonga Agytu’s
Baile mensal de tango na
boate The Office, em
Copacabana, com aula
opcional.  Toda 2ª
segunda-feira do mês.
Inf.: 2239-1258 / 9923-
0475
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras,
a partir das 18h, no Clube
Mackenzie, Méier, com
música ao vivo.  Org.
João de Quintino. Já
agendados:  05/11-
Paratodos; 12/11-
Aeroporto; 19/11-Os
Devaneios; 26/11-Novos
Tempos; 03/12-Estação
Rio; 10/12-Os Devaneios
(Primeiro Baile do Papai
Noel); 17/12-Aeroporto
(Baile do Branco).  Inf.
9613-8079

TERÇAS

Noite Dançante
Agytu’s
Todas as terças, na Boate
The Office, em
Copacabana, a partir das
20h, com a Banda Hélio
Silva.  Inf.:  2239-1268 /
9923-0475 / 8132-3600.
Baile-ficha  na Pç
Seca
Todas as terças a partir
das 14h, com os
instrutores do Projeto
Dança Livre, na Mansão
das Águas.  Inf. 9796-
7325
Encontro dos Amigos

com dj Guisner
Baile de dança de salão
na Maison Sully, em Vila
Valqueire.  A partir das
19h.  Inf. 2453-0957.
Baile da Conceição
da Bahia
Baile mensal (última
terça) dos aniversariantes
do mês, na Ac. de Dança
Conceição da Bahia, na
Tijuca, a partir das 18h.
Ingresso com direito a
bolo e petiscos.  Inf.
2288-2087 / 9679-3628.
Onda Zouk
Toda terça no Olympico
Clube, Copacabana, a
partir das 22h, org.
Evando Santos.  Inf.
8812-3188 / 3042-3835 /
3186-3401.

QUARTAS

Baile do Carlinhos
Maciel
Todas as quartas, no
Olympico Clube, em
Copacabana, baile de
dança de salão a partir
das 20h.  Especial dia 14/
11: Noite Gótica, com
música ao vivo. Inf.:
2295-6892 / 8212-2969
Quartas dançantes no
América F. C
Organização de Ênio
Manso e Leny Calassara,
todas as quartas, a partir
de 16:30h, com música
ao vivo.  Inf. 3274-7466.
Baile de fim de ano
da Cia Marinho Braz
Dia 12/12, com Banda
Paratodos, no Fluminense
F. C., em Laranjeiras.
Inf.: 2205-0118.

QUINTAS

Happy Hour na Ac.
Luciana Santos
2ª quinta-feira do mês, de
18 às 22h, no Centro do

Rio.  Inf.:  2257-0867 /
9986-7749.
Festa da Léa & Dorita
Opção para se dançar de
rostinho colado.  Todas as
quintas, a partir das 20h,
na Boate The Office, em
Copacabana. Recorte o
cupom publicado nesta
edição para obter
desconto no ingresso.
Inf.:  3079-0846 / 8762-
1609 / 2527-5779.
Gafieira Elite
Baile com música ao vivo
organizado pelo prof.
Dimar do Chapéu, todas
as quintas, a partir das
19:30h.  Inf. 9985-0702 /
2232-3217 / 2771-1622.
Baile Diet
Toda quinta-feira, ao
meio-dia, no Espaço X
Stelinha Cardoso, Centro
do Rio.  Inf. 2223-4066.
Quintas dançantes no
Vila da Feira
Organização de Ênio
Manso e Leny Calassara,
todas as quintas, a partir
de 16:30h, com música
ao vivo.  Já agendado:
08/11-Bd ZPShow; 15/
11-Orquestra Tabajara;
22/11-Bd Resumo; 29/11-
Bd Paratodos. Salão com
ar condicionado.
Estacionamento e mesas
grátis. Inf. 3274-7466.
Zouk 14
Dia 14/11, véspera de
feriado, a partir das 22h,
no Núcleo de Dança
Renata Peçanha. Inf.
2221-1011.
Grande Baile da
Proclamação
No feriado do dia 15/11,
a partir das 15h, no
Helênico Clube, no Rio
Comprido, com Banda
Paratodos e homenagem
à profª Maria Antonietta.

Org. Valdeci de Souza e
Geraldo Lima.  Inf. 2527-
2300 / 3852-2135 / 9972-
4008 / 8133-9508.
Baile de
Confraternização de
Fim de Ano no Clube
Mauá
Dia 6/12, numa
realização de Parcifal e
amigos, a partir das 20h,
com Banda Paratodos,
distribuição de brindes e
ceia de natal.  Inf. 2606-
8793 / 9471-9551.
Baile de Fim de Ano
do Espaço de Dança
Sheila Aquino e
Marcelo Chocolate
Será dia 13/12, a partir
das 21h, no salão nobre
da Associação dos
Empregados no
Comércio, Centro do Rio,
com dj Léo Pers. Inf.
2245-6861 / 7899-8273.

SEXTAS

Baile-Ficha na Ac.
Jimmy
Toda Sexta, no Catete,
das 18h às 22:30h.  Org.
Regina Vasconcellos.  DJ
Viviane Chan.  Especial
dia 14/12: baile de
confraternização de fim
de ano. Inf.:  2252-3762 /
8117-5057.
Conexão Zouk
Baile mensal de zouk do
Centro Cultural Conexão,
na Tijuca, com cortina de
outros ritmos. Próx.
agendado: não disponível
(ligar para informações).
Inf.:  2288-1173.
Dança de Salão no
Núcleo de Dança
Renata Peçanha
Baile mensal, no Centro
do Rio, com entrada
franca (pede-se levar um
pratinho de doce ou

2507-6538 / 8116-0892 /
2549-9702 / 9997-7757.
Baile no Espaço X de
Stelinha Cardoso
Baile da academia, no
Centro do Rio,
geralmente toda última
sexta do mês, das 18 às
24h, em comemoração
aos aniversariantes do
mês.
Inf. 8166-0404 / 2223-
4066.
Sextas dançantes no
América F. C.
Organização de Ênio
Manso e Leny Calassara,
todas as sextass, a partir
de 16:00h, com música
ao vivo.  Inf. 3274-7466.
Chá dançante no
Hotel Everest
Dia 30/11, a partir das
16h, numa realização da
Estrela do Dia Produções
e Eventos.  Inf. 8188-
6906 / 2595-8788 (dia) /
3277-2149 (noite)

SÁBADOS

Baile do Espaço de
Dança Sheila Aquino
e Marcelo Chocolate
Todo sábado, 21h, no
Catete.  Inf. 2245-6861 /
7899-8273.
Noite do Samba na
Ac. Jimmy de
Oliveira, Catete
Agora no terceiro sábado
do mês, a partir das
22:30h.  Próx. agendado:
17/11. Inf.:  2285-6920.
Baile de Forró
No primeiro sábado de
cada mês, a partir das
20h, na Academia Luiz
Valença, na Tijuca, org.
Éder Faria.  Inf.:  3872-
5264.
Gafieira da Tijuca
Baile mensal da
Academia Luiz Valença,

no último  sábado do
mês, com dj Jorge
Henrique (todos os
ritmos). Inf: 3872-5264
Sábado Dançante da
Tijuca
Sempre no terceiro
sábado de cada mês, a
partir das 20h, na
Academia Luiz Valença,
na Tijuca, com todos os
ritmos de salão e dj Jorge
da Salsa.
Boleros e Samba
Sempre no quarto sábado
de cada mês, a partir das
20h, na Academia Luiz
Valença, na Tijuca, numa
seleção do dj Pedro
Pedrada.  Inf.  3872-5264
/ 8114-0658.
Baile da Academia
Jimmy de Oliveira,
Catete
Último sábado do mês,
com todos os ritmos.
Próx. agendados: 24/11 -
01/12 (excepcional-
mente, por conta do fim
de ano) Inf.:  2285-6920.
Milongas Bello Tango
Produções
Bailes Bellinho, Bello
Tango e Milonga Real,
org. Aparecida Belotti.
Próx. Agendados:
Bellinho, 24/11 – 08/12 –
15/12.  Inf.:  9982-3212.
Conectango
Baile de tango no
primeiro Sábado do mês,
no Centro Cultural
Conexão, Tijuca.Próximo
agendado: dia 10/11,
excepcionalmente no
Tijuca Tênis Clube, em
comemoração aos 3 anos
do eveno. Inf.:  2288-
1173.
Zouk Night Fire e Hot
Zouk
São os bailes de zouk
realizados no Núcleo de

salgado para a mesa
comunitária).  Próx.
agendado: não disponível
(ligar para informações).
Inf. 2221-1011.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró do
Centro Cultural Conexão,
na Tijuca. Próx.
agendado: 23/11,
comemorando 5 anos do
evento. Inf.:  2288-1173.
Dança de Salão no

CCConexão
Baile mensal de dança de
salão no CCConexão, na
Tijuca.  Próx. agendado:
não disponível (ligar para
informações). Inf.:  2288-
1173.
Dança de Salão em
Todos os Santos
Toda sexta-feira, no
Studio de Dança
Henrique Nascimento,
em Todos os Santos.  Inf.
2593-1436 / 9465-1888.
Baile de Dança de
Salão da Ac. Luiz
Valença
Toda Sexta-feira a partir
das 19h na Academia
Luiz Valença, na Tijuca
(na 2ª sexta, dj Pedro
Pedrada, nas demais, dj
Luiz Valença).   Inf.:
3872-5264.
Músicas dançantes e
flash back
Baile organizado por
Vavá e Romanelli toda
sexta, a partir das 20h, no
CIB, Copacabana, com
música ao vivo, curtindo
o melhor dos anos 70-80-
90.  Apresente o recorte
do anúncio publicado
nesta edição e ganhe
desconto no ingresso.
Especial dia 09/11:
comemoração do
aniversário da Vavá. Inf.
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Dança Renata Peçanha,
no Centro do Rio, às 22h.
Próx. agendado: 01/12.
Inf. 2221-1011.
Gafieira na Estação
Baile mensal de samba da
Ac. Estação da Dança,
em Botafogo.  Próx.
agendado: 10/11. Inf.
2286-0065.
Baile de Dança de
Salão no CDAC
A partir das 21:30h, em
Vila da Penha.  Já
agendado: 10/11-Zouth in
North; 24/11-Aniv prof.
Rafael Oliveira; 15/12-
Baile de Fim de Ano. Inf.
3391-7530 / 9769-4272.
Baile de Aniversário
do Prof. Henrique
Nascimento
Dia 01/12, a partir das
20h, no Clube Vera Cruz,
Abolição, com dj’s
Marcelinho e Jorge da
Salsa.  Inf. Inf. 3337-
0368 / 3899-7767 / 9752-
2207.
Onda Zouk Especial
Dia 8/12, inaugurando a
nova casa de show Musa
de Copacabana, com a
Banda Zouk Erê, a partir
das 22h.  Inf. 8812-3188 /
3042-3835 / 3186-3401.
Baile de forró na
Academia Jimmy de
Oliveira, Catete
Dia 8/12, a partir das 22h,
com trio de forró ao vivo.
Inf.:  2285-6920.
Baile de Fim de Ano
do Núcleo de Dança
Renata Peçanha
Será dia 22/12, a partir
das 22h.  Inf. 2221-1011.

DOMINGOS

Estangostoso
Na academia Jimmy, no
Catete, baile mensal de
tango organizado por

Márcio Carreiro, a partir
das 19h (sempre no 3º
domingo do mês).  Inf.:
2285-6920.
Feijoada Agytu’s
Mensalmente, com música
ao vivo, evento de ficha
organizado pela Agytu’s
Produções no Hotel
Everest, em Ipanema, com
almoço, bebidas e
sobremesas (prato
opcional à feijoada).
Geralmente no segundo
domingo do mês. Próx.
Agendado: 11/11.  Inf.:
2239-1268 / 9923-0475 /
8132-3600.
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês,
na Academia Estação da
Dança, org. Bob Cunha e
Aurya Pires. Inf. 2556-
7765 / 9629-3072.
Tangos e Boleros
Baile mensal da Ac.
Estação da Dança, em
Botafogo.  Próx.
agendado: 17/11.  Inf.
2286-0065.
Domingos Dançantes
no Olympico Clube
Todos os domingos a
partir das 20:30h, com o
Grupo Trinidance e dj
Murilo.  Recorte o
anúncio publicado nesta
edição e obtenha desconto
no ingresso.  Especial dia
11/11: um ano de
Olympico Clube e baile
temático de flash back
“Parece que foi ontem”.
Org. Glorinha e Emília.
Inf. 9979-0057 / 8608-
9182.
Domingueira com dj
Guisner no Farol da
Ilha
Todos os domingos, das
18 às 22h, com dj Guisner,
no Farol da Ilha, Ilha do
Governador.  Inf. 2269-

1332 / 2594-6368 / 9732-
3594 / 9946-7159.
Domingueira do
Fluminense
Org.Valdeci de Souza, no
salão nobre do
Fluminense, nas
Laranjeiras, a partir das
20h, com música ao vivo.
Imprima o cupom
publicado em nossa
página na Internet
(www.jornalfalando
dedanca.com.br, no link
“dicas de bailes”) e
obtenha desconto no
ingresso.  Inf. 9972-4008 /
9618-5176 / 8133-9508.
Tarde Dançante
Recordar é Viver
Dia 11/11, das 16 às 20h,
com a Banda Novos
Tempos, no Helênico
Clube, Rio Comprido,
uma realização da Estrela
do Dia Produções e
Eventos.  Inf. 2595-8788 /
2502-6752 / 2502-1694 /
8188-6906 / 9143-3859.
Baile de aniversário
da amiga Angela
Dia 02/12, com
dobradinha das bandas
Novos Tempos e Brasil
Show, no Clube Vera
Cruz, na Abolição a partir
das 16h. Inf. 3017-0953 /
9973-1408.
Baile de aniversário
da profª Nice Machado
Dia 09/12, a partir das
18h, com Dj Toni
Machado, no Clube Vera
Cruz, Abolição.
Dançarinos de ficha à
disposição.  Recorte o
anúncio publicado nesta
edição e obtenha desconto
no ingresso.  Inf. 2594-
0633 / 2229-1023 / 9152-
9468 / 9134-8927.

Baile de aniversário
da Academia Bebeto
Sampaio
Dia 09/12, a partir das
19h, com a banda
Paratodos, no CSSERJ,
Barreto, Niterói.  Inf.
9976-6395 / 3979-1455 /
3867-3657 / 9948-1640 /
2719-8472.
Baile de Gala no
Clube Vera Cruz
Dia 16/12, a partir das
19:30h, com Banda Novos
Tempos, homenageando o
promoter Sidney Amorim
e o professor Dimar do
Chapéu, pelos seus 52
anos de dança.  Realização
de Studio de Dança
Henrique Nascimento.
Inf. 3337-0368 / 3899-
7767 / 9752-2207.
Baile de fim de ano da
Academia Jimmy de
Oliveira, Catete
Dia 16/12, na própria
academia, a partir das 19h,
com banda ao vivo. Inf.:
2285-6920.

OUTROS EVENTOS:

Oficina de Coreografia
Dias 21/11, 28/11 e 05/12
(quartas-feiras), com o
coreógrafo João Carlos
Ramos, da Cia Aérea de
Dança.  Na Academia
Jimmy, Catete.  Inf. 2285-
6920.
I Congresso
Internacional de Zouk
e Lambada do Rio de
Janeiro
Dias 3 a 6 de janeiro, com
shows, palestras,
workshops e bailes.  Inf.
2221-1011 / 9879-1502 /
www.riozoukcongress.com
II Workshop Oficina
do Samba

Dias 10 a 13 de janeiro, na
Academia Jimmy de
Oliveira, com 4 dias de
aulas, das 10h às 18h, e 3
noites de baile para você
praticar o que aprendeu.
Inf. 2285-6920 /
www.academiajimmy
deoliveira.com

Atenção:  datas e
horários sujeitos a
alteração sem aviso
prévio.  Aconselhamos
ligar para o local para
confirmar a
programação.  Ao fazê-
lo, informe ao
anunciante onde
encontrou a
programação, ajudando-
nos a comprovar a
utilidade desta seção. E
mais um lembrete:
normalmente não há
expediente às sextas nas
academias, nem nos
horários diurnos,
portanto, considere isso e
informe-se sobre os
eventos com
antecedência.

Alguns promoters
oferecem descontos para
os leitores do Falando de
Dança.  Imprima seu
cupom acessando nossa
página na internet e
clicando na aba “cupons
de desconto”.
Nosso endereço é http://
falandodedanca.
blogspot.com.

PROGRAMAÇÃO

DAS BANDAS

PATROCINADORAS:

Banda Pérolas
Toda 2ª segunda-feira do
mês, no Baile das Rosas,
Amarelinho da
Cinelânida, a partir das

(21) 2535-2377
Atendimento pessoal: (21)
2551-3334
(21) 9202-6073
Email:
falandodedanca@terra.com.br
Página na Internet:
www.jornalfalandodedanca.
com.br
Endereço: Av. 13 de Maio
33 sala 1301 - Cep 20031-
007 - Rio de Janeiro - RJ
__________________________________________________________

Diretoria: Anderson Gomes
/ Antônio Aragão / Leonor
Costa
Conselho Editorial:
Antônio Aragão, Leonor
Costa e Fátima Mendonça
Jornalista Responsável:
Fátima Mendonça (ABI-RJ
2.289)
Jurídico: Edil Murilo
(OAB-RJ 52.925)
Editoração: Leonor Costa
________________________________________________

Fechamento da edição:
dia 20 de cada mês
Distribuição:
a partir do dia 1º do mês
seguinte
Seja um patrocinador deste
informativo, anunciando
sua atividade conosco.
Ligue:
(21) 2551-3334 / 9202-6073
Pontos de distribuição:
eventos de dança em geral;
academias de ginástica, balet
e dança; e estabelecimentos
comerciais conveniados
___________________________________________________________
 As matérias assinadas são
de responsabilidade de seus
respectivos autores,
colaboradores deste
informativo.
Esta publicação é impressa
com o patrocínio de seus
anunciantes, sendo de
distribuição interna e
gratuita.

19h  Nas demais
segundas-feiras, no
Passeio Público Café,
Cinelândia, a partir das
20h. Inf. 9956-9278 /
2501-6259.
Banda Status
Programação não
disponibilizada a tempo
para impressão gráfica.
Procure pela programação
atualizada em nossa
página na web, www.
jornalfalandodedanca.com
(clique em “roteiro das
bandas”, nas abas abaixo
da logo do site). Inf. sobre
a banda: 3762-6535 /
9242-2242.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-
5580, Sr. José – ou
www.conjuntoaeroporto.
mus.br
01/11-CSS do Exército, no
Rocha, 16h
04/11-Canto do Rio,
Niterói, 18h
06/11-Tijuca Tênis Clube,
16h
08/11-Casa de Elandre,
Madureira, 18h
11/11-Seresta do Amaro,
Cocotá, Ilha do Gov., 18h
12/11-Mackenzie, Méier,
18h
Performance das
bandas
Acesse nossa página na
Internet e assista aos
vídeos de algumas
apresentações de bandas,
gravados por nós.  Clique
em “roteiro das bandas”
no índice abaixo da logo
do blog (www.jornal
falandodedanca.com.br).

JORNAL FALANDO

DE DANÇA

EXPEDIENTE:

Fax/gravação de
recados:

Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores

Seja um de nossos
patrocinadores

ANUNCIE CONOSCO
tel. (21) 2551-3334 / 9202-6073




