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Mensagem ao Leitor

O lançamento foi dia 27/07, no baile
mensal da Academia Conceição da
Bahia, cuja titular e alunos apoiaram a
iniciativa do jornal.  “Fazemos ques-
tão de contribuir de alguma forma para
a manutenção deste informativo, que
tanto tem ajudado na divulgação de

minhas ativi-
dades”, de-

clarou Conceição da Bahia.
   A campanha faz parte da comemo-
ração do primeiro ano de fundação do
jornal, a completar-se dia 12 de outu-
bro.  Durante a campanha, cujos de-
talhes estão anunciados nesta edição,
o novo assinante ganhará uma cami-
seta com a logo do jornal.  Já o assi-
nante que indicar um amigo ganhará

uma caneta comemorativa.
   Ter um bom quadro de assinantes é
uma forma de se obter subsídios adi-
cionais para o custeio da publicação,
já que sua distribuição é gratuita.  Fora
isso, é através das assinaturas que po-
demos aferir o alcance de nosso infor-
mativo.  Hoje, temos assinantes do
Amapá ao Rio Grande do Sul, que
tomaram conhecimento de nossa pu-
blicação através de nossa página na
internet.  E só não remetemos a publi-
cação para o exterior devido aos altos
custos da remessa, pois já fomos con-
tatados a respeito.  O número de assi-
nantes no Rio de Janeiro, porém, ain-
da é pequeno e esperamos, com a
campanha, incentivar os leitores deste
Estado a aderirem a nossos quadros.

   O auge da campanha se dará no do-
mingo dia 12 de outubro, no evento
Domingos Dançantes, organizado por
Glorinha e Emília na boate do Olímpi-
co Club, em Copacabana.  Além do
stand de assinaturas, haverá a entrega
do troféu fidelidade aos anunciantes
que nos apoiaram durante todo o ano
I do jornal, distribuição de brindes, sor-
teios e muito bolo.
   Uma forma singela de retribuir o
apoio e o carinho  de leitores e patro-
cinadores, que nos levaram a investir
não só nas comemorações de aniver-
sário, mas também na qualidade da im-
pressão gráfica, com a introdução da
capa em off-set, melhorando a apre-
sentação deste informativo.

Jornal Falando de Dança
lança campanha por
novos assinantes

Nosso diretor Aragão e os primeiros assinantes da campanha:  da esq. para a dir., Ismael
Teixeira, Conceição da Bahia, Marilú Silva, Cícero Rocha, Terezinha Brandão e Antônio Câmara.
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muito ao Jimmy.  Por sua indicação fui contratado
para dar workshops de samba em Campos, Belém do
Pará e Mato Grosso do Sul, em academias que que-
riam um professor que ensinasse os movimentos
estilo Jimmy.  Também por indicação dele fui con-
tratado pela academia Physical, na Tijuca, onde dou
aulas de todos os ritmos”.
   Dizendo passar por uma excelente fase em sua
vida, quer no lado profissional, quer no lado
sentimental, Bruno, no entanto, não pen-
sa em largar sua atividade principal.
“Amo a dança mas desejo prosseguir
na área da saúde.  Para isso estou
cursando a faculdade de enferma-
gem,  com o rendimento obti-
do como professor.  Mas as-
sim que me formar, vou me
dedicar mais à carreira de
enfermeiro, que está em
primeiro lugar em
meus planos”.

Serviço:
Baile de aniversário
de Bruno Motta
Dia 8 de novembro
Sábado
Início às 21h
Banda Novos Tempos
Ingresso:
R$ 20,00 (conv. indiv.) ou
R$ 80,00 (mesa com 4 convites)
Vendas antecipadas pelo
telefone: 7855-0411.

Ano passado, o dançarino Bruno Motta lotou o Clu-
be Itaperuna, em Duque de Caxias, município onde
mora.  Com seu círculo de amizades estendido para
as zonas sul e norte do Rio, onde dá aulas, ele deci-
diu, este ano, organizar o evento em um espaço mai-
or.  “Sempre quis fazer um grande baile no Tijuca,
pois a pista é ótima e sabe como é, dançarino de sa-
lão gosta é de espaço”, explicou Bruno.
   Para abrilhantar a festa, Bruno convidou para se
apresentarem os professores e amigos Valdeci de
Souza e Cristina Ramos, Jimmy de Oliveira e Ro-
bertinha, Carlos Bolacha e Kessy Goudard, Lídio
Freitas e Ursula Geremias - todos com presença con-
firmada, além da apresentação, claro, do aniversari-
ante, com a parceira Clara Cristina.  A animação da
pista ficará a cargo da Banda Novos Tempos.
   Bruno tem 25 anos e trabalha como técnico de en-
fermagem.  Assistindo a algumas apresentações de
dança de salão, ficou entusiasmado e começou a fre-
quentar aulas em Duque de Caxias.  “Depois, fui para
a academia do Jaime Arôxa.  Fiquei lá um ano, até
conhecer a Academia Jimmy de Oliveira.   Estou na
academia há três anos, agora como colaborador.  Devo

Destaque de capa

Bruno Motta

foto: Leonor Costa

Dançarino espera repetir o sucesso
de seu baile de aniversário do ano
passado, agora em um espaço maior,
no Tijuca Tênis Club
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com mais de 3.500 espectadores. Espera-se este ano a supe-
ração em número de inscrições e público.
   Fora a Mostra Oficial, haverá uma Mostra Paralela, dia 16
de outubro, a título de pré-estréia, no Hospital Infantil Joana
de Gusmão.  Gratuita e aberta à comunidade, a Mostra Para-
lela dará oportunidade às crianças em tratamento de assisti-
rem às apresentações.
   Outra novidade este ano é a ajuda de custo aos coreógra-
fos que inscreverem seis ou mais bailarinos.  Além disso, a
presença de um avaliador, que dará um parecer sobre o tra-
balho de cada coreógrafo, ao final da apresentação, pretende
incentivar o aprimoramento técnico do profissional.
   O regulamento e a ficha de inscrição, bem como fotos dos
eventos anteriores e outras informações, poderão ser aces-
sados no site www.mostradedanca.com.br.

Participação carioca
Na edição nº 7 (maio/08) deste informativo, publicamos ma-
téria sobre o Projeto Alvinho’s Dance, coordenado por Ra-
chel Mesquita, em que mencionávamos a luta da professora
pela obtenção de patrocínio para que seu grupo infantil se
apresentasse na Mostra deste ano.  Agora, a pouco mais de
um mês da abertura do evento, a professora já contabiliza
alguns resultados, embora ainda faltem recursos.  “Ganha-
mos uniforme, fizemos rifas, e assim já garantimos o dinheiro
do aluguel do ônibus.  Os figurinos, os pais (na verdade mais
as mães, que sempre estão presentes) assumirão. Levare-
mos uma coreografia de rock, duas de samba de par,  uma de
samba no pé, uma de forró, uma de swing, uma de bolero e
uma de tango. Tudo está muito lindo”, declarou-nos a profes-
sora, bastante empolgada.
   Para levantar mais recursos, a Academia Alvaro’s Dance
promoverá um espetáculo dia 5 de setembro, às 21h, em for-
ma de pré-estréia das coreografias do grupo infantil, contan-
do também com apresentações de dançarinos convidados.  O
ingresso, R$ 10,00,  reverterá para ajuda na alimentação das
24 crianças e 4 adultos que as acompanharão.  Os interessa-
dos em contribuir para o Projeto poderão comparecer no dia
da pré-estréia ou oferecer sua ajuda entrando em contato
com a Academia, no tel. (21) 2547-0861.

Dança Infantil

Sobre a Mostra
Em sua sétima edição, a Mostra é uma realização de Lenise
Pavan (diretora geral) e Carlos Eduardo de Andrade (coor-
denador geral), tendo por finalidade estimular as formas ino-
vadoras de pesquisa em dança, divulgar e incentivar a dança
como forma de expressão, valorizar e incentivar o intercâm-
bio entre gupos e bailarinos, e promover a dança-educação.
   Ano passado apresentaram-se no palco do Teatro CIC, em
Florianópolis, Santa Catarina, 1.250 bailarinos de 65 grupos,

VII Mostra “A Noite é uma Criança” será
realizada de 17 a 19 de outubro, em Floripa
As inscrições já estão
abertas para grupos de
todo o Brasil e o
Rio de Janeiro estará
representado pelas
crianças do Projeto
Alvinho’s Dance, que
ainda busca
patrocinadores

foto divulgação

Participação carioca na Mostra Infantil: equipe e

crianças do Projeto Alvinho’s Dance, com os professores Rachel Mesquita e Alvaro Reys nas duas extremidades.
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Um pouco de história

Clube dos Democráticos
presta homenagem à sua
padroeira, N. Sa. da Glória
Foi dia 17/08, com uma série de eventos em homenagem à Santa, em cujo dia
comemorativo, 15 de agosto, no ano de 1866, foi feita a extração do bilhete
premiado que deu condições financeiras à fundação do Clube dos
Democráticos.  “Graças à ela o Clube existe até hoje”, declarou Prentice dos
Anjos, presidente do Democráticos.

fotos Antônio Aragão
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Era uma vez um grupo de boêmi-
os conhecido como Grupo dos
XX Amantes, que costumava se
reunir na “Maison Rouge”, famo-
so bar e confeitaria localizado no
Centro do Rio, então capital do
Brasil Império.  Era o ano de
1866, época de grande agitação
em razão da Guerra do Paraguai e
dos movimentos abolicionistas e
republicanos.  Em meio a fanfar-
ras, alguém propôs a fundação de
uma “sociedade carnavalesca”,
como eram chamadas as agremi-
ações com fins sociais, recreati-
vos, desportivos e... carnavales-
cos!  Liderados pelo português
José Alves, o grupo se cotizou
para adquirir um bilhete de lote-
ria com extração no dia de Nossa
Senhora da Glória, 15 de agosto,
com a promessa de que, se sorte-
ado fosse, a verba do prêmio se-
ria destinada à fundação da tal so-
ciedade.  E não é que o grupo ti-
rou a sorte grande!
   Com o valor do prêmio, de 15
mil contos de réis, uma fortuna
para a época, a promessa foi cum-
prida e, cinco meses depois, em
19 de janeiro de 1967, foi funda-
do o “Democráticos Carnavales-
cos”, mais tarde rebatizado de
“Clube dos Democráticos”.
   José Alves tornou-se o primei-
ro presidente do Clube e, como
prova de devoção e gratidão, man-
dou vir de Portugal, naquele mes-
mo ano, a imagem de Nossa Se-
nhora da Glória que há 141 anos
é mantida na sede social, e em
cuja homenagem são feitos fes-
tejos todos os anos.

   É verdade que os
“Bailes da Glória”,
em que os associa-
dos compareciam
com traje a rigor, já
ficaram há muito no
passado, juntamente
com as grandes soci-
edades carnavales-
cas.  Mas o Clube
dos Democráticos,
único sobrevivente
dessa época glorio-
sa, manteve a tradi-
ção até hoje, home-
nageando todos os
anos sua santa padro-
eira.  “Os festejos
em homenagem à
Nossa Senhora da
Glória é uma tradi-
ção que fazemos
questão de manter, e
para nós é até mais
importante do que a
data de fundação do
Clube.  Afinal, se não
fosse sua proteção, o
Clube não existiria”, declarou-
nos Prentice dos Anjos, atual pre-
sidente do Democráticos.
   O diretor do Jornal Falando de
Dança, Antônio Aragão, esteve
presente aos eventos comemora-
tivos, realizados no domingo, dia
17 de agosto, que incluíram mis-
sa no Hall dos Grandes Benemé-
ritos, coquetel de confraterniza-
ção e o baile social, com anima-
ção da Banda Paratodos.

Os festejos em home-
nagem à santa padro-
eira do Clube dos De-
mocráticos é uma tradição há 141 anos.  Nas fotos da página ao lado,
missa no Hall dos Beneméritos, com a benção da imagem de Nossa
Senhora da Glória.  No alto, vista do salão principal, onde aconteceu o
coquetel seguido do baile social das domingueiras, animado pela Banda
Paratodos.  Acima, à esquerda, o presidente Prentice dos Anjos ao lado
da vice-presidente social, esporte e lazer, Maria Rita de Cássia Cavina,
e da primeira-dama, Leila Maria. À direita, Prentice, Maria Rita e Hugo
Cunha de Miranda, vice-presidente de finanças e de patrimônio.

Acompanhe a programação de bailes e saiba mais sobre histórias e curiosidades do Clube dos Democráticos
acessando sua página na internet, www.clubedosdemocraticos. com.br.
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Jaime Arôxa em aula no curso para pro-
fessores: planos para que o curso venha
a ser reconhecido pelo MEC.  Na outra
página, parte dos alunos inscritos.

JAIME ARÔXA
Entrevista

Nos anos 80 ele chegou ao Rio em
busca de novos horizontes e logo tor-
nou-se assíduo frequentador das noi-
tes cariocas (“já dançava em Recife
mas foi no Rio que conheci a dança de
salão, tendo como professora Maria
Antonietta”).  O dançarino tornou-se
professor, coreógrafo e empresário,
criador de uma metodologia de ensino
que revolucionou a dança de salão e
formou professores que disseminaram
essa metodologia por todo o país e até
no exterior.
   A seguir, alguns trechos da entrevis-

ta ao Jornal Falando de Dança, cuja
íntegra encontrase postada no site do
jornal (www.jornalfalandode
danca.com.br).

Um pouco de história
Os cobras na minha época eram, den-
tre outros, Waldir Matos, Russo, Tra-
jano, Yedda Cardoso, Maria Antoni-
etta, Esquerdinha (não cheguei a ver
Mário Jorge nas pistas).  Os bailes
mais badalados eram os do Asa Bran-
ca, do Sírio, do Internacional (no Ater-
ro do Flamengo), da AABB e os do
Bonsucesso.  E os bailes organizados
por Anibal e Elza, o Casal 20, como
eram conhecidos, que foram os mai-
ores promotores de bailes da época.

As bandas mais famosas eram Os
Devaneios, Copa 7 e Aeroporto e
havia as orquestras comandadas pe-
los maestros Carioca e Cipó.  O rit-
mo mais popular era o samba de gafi-
eira.

Sobre o que introduziu de novo na
dança de salão
Antes as pessoas que queriam apren-
der academicamente tinham aulas par-
ticulares com professores de dança.
A inovação foi desenvolver uma me-
todologia de ensino que permitisse a
um só professor ensinar para um  nú-
mero maior de alunos simultaneamen-
te, com formação de pares entre eles,
e não aluno(a) com professor(a).  Ou-

tra inovação foi a introdução da figu-
ra do bolsista, para permitir a matrí-
cula de damas que não dispunham
de parceiros de dança.  Também
passei a estimular a expressão dos
sentimentos através da dança, a
consciência corporal, a musicalida-
de, dentre outros itens.

A propósito do curso que está
dando para formação de
professores
Ele é um curso focado na prática.  Na
verdade, dou cursos para professo-
res há dez anos mas este é o primei-
ro de teor mais amplo, com duração
de um ano.  Além das aulas de dan-
ça, há palestras, laboratório, aulas de
psicologia, de inglês, de português,
oratória, liderança, administração.
Não é oficial mas o mercado reco-
nhece o valor de quem faz meus cur-
sos de especialização.  Este curso co-
meçou em agosto com 50 alunos,
pouquíssimos do Rio, infelizmente.  A
grande maioria veio de outros esta-
dos para se aperfeiçoar.  Muitos dei-
xaram suas próprias academias de
dança com administradores, para vir

Após comemorar 27 anos de dan-
ça, ele fala, em entrevista ao Jor-
nal Falando de Dança, sobre sua
carreira e seus planos futuros,
como a coreografia de um show a
ser encenado em Las Vegas e seu
recém criado curso de formação
de professores
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aqui fazer o curso.  Esperamos com o
tempo ter o reconhecimento do MEC
e o credenciamento para fornecer di-
plomas.

Sobre o que mudou na dança nes-
ses 27 anos
Muita coisa mudou.  Eu influenciei du-
rante muito tempo, depois me concen-
trei na minha área de atuação, me des-
garrei da moda.  Eu sigo a minha pista,
meu baile não é igual e nem quero que
seja igual aos outros bailes (...). Eu
prefiro estar isolado mas feliz do que
enfrentar esse horror aí fora.  Eu acho
que a violência está grande, as pesso-
as não se entendem.  Eu não quero
pertencer a esse mundo, eu quero fu-
gir dele.

Sobre a dança de salão
competitiva
Eu acho que a competição aperfeiçoa
as intrigas, a concorrência e as rivali-
dades.  O que estimula a pessoa a
aperfeiçoar sua técnica é o desejo de
vencer seus próprios limites e não ven-
cer o outro.  Porque se eu quiser su-
perar alguém, algum dia eu vou ser su-
perado e isso será uma frustração para
mim.  A idade chega e você não vai ser
campeão a vida inteira.  Qual o futuro
do campeão de salsa do ano passa-
do? Ser o ex-campeão de salsa deste
ano.  Ou tentar tornar-se campeão no-
vamente.  Sua vida será tão curta como

a vida de uma misse (...).  Agora, no
caso de uma Olimpíada, é diferente.
Numa Olimpíada você fica exposto
à uma platéia de 24 bilhões de pes-
soas, é uma competição de altíssimo
nível, com regras seculares.  Só em
estar lá já é um grande status e ex-
trapola essas competições bairristas.
Porque eu te digo: um dos grandes
problemas da dança são as compe-
tições.  A dança de salão fracassou
nos grandes países onde há compe-
tições.  Na Europa, a dança enquan-
to baile, social, ritualística, fracassou
porque os professo-
res levaram para as
salas de aulas os cri-
térios da dança com-
petitiva, fabricando
um monte de robo-
zinhos e afugentando
as pessoas de idade
ou aquelas que não
tinham interesse em
competir.

Sobre seu retorno
ao antigo
endereço na Rua
São Clemente,
em Botafogo
A intenção é manter
no nº 41 a parte de
aulas, hoje com mais
de mil alunos.  No nº
155, mais espaçoso,

ficará a administração e a sede da cia
de dança, além da utilização das am-
plas salas para ensaios, cursos espe-
cíficos e shows, como o que vamos
montar para Las Vegas.

Sobre o ritmo preferido dos jovens
Sem dúvida, zouk, salsa e forró.  Mas
meu público alvo não são os jovens
mas a pessoa em geral, dos 14 aos
70 anos, eu não estimulo essa dife-
renciação, essa segregação.  O que
há aqui é uma integração, a idéia que

somos todos iguais, apenas nasce-
mos em momentos diferentes.  Cada
um contribui de uma forma, os jo-
vens com sua energia, os mais ve-
lhos com sua experiência.

Leia a íntegra da entrevista no site
do Jornal Falando de Dança (www.
jornalfalandodedanca.com.br).

Veja na página 13 e no roteiro dos
bailes a programação social da aca-
demia

dia 11/09
quinta-feira

BANDA
PARATODOS!



10 Ano 1  -  Nº 11
SETEMBRO/2008

ra Gaetan (Colômbia).

Substituto à altura
Outro que não pôde comparecer devi-
do a uma intervenção cirúrgica de últi-
ma hora foi Ezequiel Merlo, argentino
que daria aulas de tango com sua par-
ceira, Laura Santiago, que acabou dan-
do as aulas com Tony Palhano.  Tony
Palhano, de Fortaleza, especialista no
ritmo, foi um substituto à altura.  “Suas
oficinas de tango intermediário e avan-
çado foram duas das mais cheias e co-
mentadas do evento, e com razão, pois
foram aulas muito boas”, impressionou-
se Duda.

Outros destaques
Em seu longo relato, Duda destacou em
especial alguns profissionais cuja didá-

Palestra de abertura
Os palestrantes Rita Jordão (Universi-
dade Estácio de Sá, RJ) e Douglas
Mohmari (Conéxion Caribe e Faculda-
de Metropolitana de Curitiba), media-
dos por Demetrius Gonçalves, todos
pesquisadores em dança, atraíram a ten-
ção de grande número de participantes,
principalmente professores, interessa-
dos no debate sobre a profissionaliza-
ção e a formação do professor de dan-
ça de salão e sobre a intervenção cons-
tante do CONFEF/CREF nessa ativi-
dade.

Orville
A sumidade canadense da salsa, em
cima da qual girou todo o marketing do
Congresso, resolveu cancelar sua par-
ticipação a 15 dias do evento.  Segundo
Duda, não fez falta: os organizadores
prontamente o substituíram por profis-
sionais de igual ou maior gabarito -
Jimmy Ruiz e Keren Ashri (N. Iorque),
Diego Smud (Argentina), Fabian e Lau-

Especial Salsa

Pelo quadro de professores escalados
para as oficinas de dança e pelo fato de
abrigar a etapa nordestina do Salsa
Open, o Salão Nordeste tinha tudo para
ser um marco no desenvolvimento da
dança de salão na região.  E foi.  Nosso
correspondente fez um minucioso de-
poimento de tudo que viu, ouviu e parti-
cipou, que pode ser acessado na página
do jornal na internet, e concluiu: “o Sa-
lão Nordeste foi, indubitavelmente, um
grande marco na produção de eventos
de dança no Nordeste - professores in-
ternacionalmente reconhecidos, partici-
pantes de vários lugares do país (e não
apenas do Nordeste), bailes muito bem
estruturados, apresentações de altíssi-
mo nível (daquelas que muita gente só
vê no YouTube) e, paralelamente, a eta-
pa nordestina do maior campeonato de
salsa do mundo.  Foi, de longe, e com-
muita folga, o melhor evento de danças
de salão realizado no Nordeste”, escre-
veu-nos Duda.
   A seguir, um resumo do relato.

Correspondente do Jornal
Falando de Dança cobre o
evento Salão Nordeste

tica de aula e movimentos propostos lhe
impressionaram.  Gustavo Regalado e
Polyana (PE) foram elogiados pela di-
dática (“algo a ser imitado pelos pro-
fessores de qualquer ritmo”).  Alex
Amorim e Islânia Lopes (CE) se desta-
caram ao proporem um novo entendi-
mento corporal para o soltinho, com in-
fluência do jive (“já estava na hora de
alguém tentar transformar o soltinho em
uma dança de verdade”).    Alex Ra-
mos (BA/CE) ministrou uma das ofici-
nas mais procuradas (“sua aula de shi-
nes foi excelente”).  Já os cariocas Éri-
co Rodrigo e Rachel Buscácio foram
elogiados pela apresentação de tango
(“de todas as que já vi ao vivo, arrisco-
me a dizer que foi a melhor, e a aula de
musicalidade deles também foi super
elogiada”).  Por fim, destaque para a

Duda Vilanova, professor em Feira de Santana, Bahia,
compareceu ao evento como nosso correspondente e
confirmou o alto nível das aulas, conforme já havíamos
previsto em matéria na edição de julho do jornal
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Da esq. para a direita: os organizadores artísticos, Everaldo e

Sulema, com Duda Vilanova, nosso correspondente no evento.
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ra Gaetan (Colômbia).
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Sindicato dos Profissionais da Dança do RJ
Av. Pres. Vargas 583-b salas 2206 / 2007

tel. (21) 2224-5913 / 2531-7541

didática de aula de Éder Soares (CE),
vice-campeão brasileiro de salsa em
2007 (“ao invés de fixar como centro
do conteúdo uma sequência de pas-
sos a ser imitada pelos participantes,
ele voltou a sua aula de rumba ao sen-
timento que se deve ter ao dançar
esse ritmo, demonstrando uma pes-
quisa madura de movimentos”).

Sobre os bailes
“Foram muito bons.  Não previlegia-
ram nenhum ritmo, tocaram muitas
músicas novíssimas no mercado e
bem diversificadas.  Evando (PB) foi
o dj mais elogiado, mantendo o salão
sempre cheio”.

Salsa Open etapa nordeste
Com Éder Soares e Jobson fora da
competição, o casal paulista André e
Vanessa já eram tidos como vence-
dores antes de iniciadas as provas.
Eles preferiram disputar a etapa nor-
destina em vez da paulista fugindo do
risco de ficarem para a repescagem
na etapa paulista.  A premiação, pas-
sagem e estada em São Paulo, para
as semi-finais na capital paulista, eles
elegantemente cederam aos segun-
dos colocados, Michael e Ruanda,
que disputarão a repescagem com
tudo pago.

Leia a íntegra da matéria de Duda
Vilanova no site do jornal, www.
jornalfalandodedanca.com.br

Para quem não está acompanhando
nossas matérias a respeito, o World
Salsa Open de Puerto Rico é talvez o
mais famoso e importante campeona-
to de salsa do mundo, possuindo eta-
pas em muitos países, inclusive regio-
nais, como é o caso do Brasil (veja ma-
téria na página ao lado).
   Os oito casais que ano passado se
classificaram na finalíssima do Brasil
Salsa Open, ocorrida em novembro, em
São Paulo, ganharam passagem e es-
tada para participarem das semifinais
em Puerto Rico, mas nem todos con-
seguiram o patrocínio necessário para
complementar o custeio da viagem.
   Dos quatro casais que foram repre-
sentar o Brasil, dentre mais de trinta
países participantes, todos tiveram boa
classificação, embora não ficassem
entre os primeiros colocados.  “Até a
semifinal começar, estávamos entre os
três primeiros colocados, mas na se-
mifinal erramos nossa coreografia e
caímos na final para a décima coloca-
ção”, declarou Rodrigo Oliveira em
entrevista ao Jornal Falando de Dan-
ça.  Rodrigo e a parceira Karina com-
petiam pela terceira vez e ganharam
respeito na comunidade internacional,

tendo sido convidados a dar uma aula
no Congresso que aconteceu parale-
lamente.
   Aliás, também os brasileiros Patrick
Oliveira e Fabiana Terra (quinta colo-
cação ano passado e sétima este
ano) deram aula no Congresso.  E
Carine/Burracha & Ricardo/Klei-
re se apresentaram representan-
do a Cia Phenix, de São Paulo.
“Fomos com uma coreografia de
samba no pé, gafieira, salsa e ca-
poeira, fomos muito aplaudidos e
elogiados por todos”, declarou-nos
Carine de Morais também em en-
trevista.  Ela e Burracha tiraram
o primeiro lugar ano passado no Brasil
Salsa Open e em P. Rico ficaram na
13ª colocação.
   Além da experiência de conviver
com campeões mundiais e por à prova
sua técnica, participar (e, melhor ain-
da, ter boa colocação) de competições
tem valorizado o currículo profissional
de nossos dançarinos.  “Estamos sen-
do chamados para aulas particulares e
estamos fechando (contratos) para dar
workshops em algumas cidades.  Em
setembro estaremos em um Congres-
so em Belém do Pará e em novembro

estaremos no Rio Grande do Sul”, in-
forma Carine.
   Em tempo: os vencedores este ano
foram os mesmos do ano passado, os
representantes da Espanha Adrian Ro-
driguez e Anita Santos (esta, brasilei-
ra).  Segue a classificação final dos
dez primeiros colocados:
(1) Anita Santos e Adrian Rodriguez -
Espanha;  (2) Licelott Maldonado e
Kelvin Hernandez - Puerto Rico;  (3)
Ayelen Gauna e Fernando Alonso -
Argentina;  (4) Vilma Zerpa e Jean

Carlos Caballero - Venezuela;  (5) Ja-
ckeline Ramos e Christian Santiago -
Puerto Rico;  (6) Sabrina Kacheroff e
Miguel Bastida - Espanha; (7) Fabia-
na Terra e Patrick Oliveira - Brasil;
(8) Jessica Aquiles e Edwin Nieves -
Puerto Rico;  (9) Kleire Tavares e Ri-
cardo Melo – Brasil;  (10) Karina Car-
valho e Rodrigo Oliveira – Brasil.

Breve, no site do jornal, a matéria
completa com as entrevistas com Ca-
rine Morais e Rodrigo Oliveira, bem
como os vídeos das apresentações.

XII World Salsa Open (P. Rico)
Brasileiros não só tiveram boa colocação no
quadro final como deram aulas no congresso e
apresentaram coreografias de samba e capoeira

Os três primeirso colocados, em foto divulgação
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algumas peças confeccionadas com
material inusitado, pela DV Rosange-
la.  Em seguida, show do DV Claudi-
nho, com a performance “O Másca-
ra”; um bingo em braille (criação do
DV Waldir Lopes em prol da Casa
de Apoio à Criança com Câncer de
Santa Teresa); e, por volta das 18h,
um happy hour com um grupo lidera-
do pelo tecladista DV Adriano.  Por
fim, às 19h, o Baile Vem Dançar Co-
migo no Escuro.

Sobre o baile

faz parte Viceli Donati (Assessora da
Visão do Governador do Lions
DLC1) e seu marido, Maurício Do-
nati, que incansavelmente buscam no-
vos parceiros que acreditam que, uni-
dos, pode-se implantar um campo de
trabalho mais amplo para pessoas DV
comprovadamente competentes, pro-
porcionando-lhes oportunidades de
trabalho, satisfação pessoal e quali-
dade de vida.

Programação
Marcado para dia 31 de agosto,
após, portanto, o fechamento desta
edição, o I Domingo Solidário seria
realizado na AVAF (Rua do Catete
326).  Na programação, almoço às
12h com música ambiente proporci-
onada pela DV Lúcia Telles (violão e
voz).  Após o almoço, Tarde da Nu-
trição, Saúde e Beleza, com desfile de

Eventos solidários

Eventos com deficientes visuais, liga-
dos à área de saúde, já vinham acon-
tecendo com a coordenação do Li-
ons Clube de Sernambetiba, através
da Sra. Vicenti Donati, assessora da
visão e prevenção ao glaucoma da-
quela entidade.  Este ano, porém, uma
conjunção de forças de alguns grupos,
ligados à inclusão social dos DV, re-
sultou neste belíssimo projeto que
conta com o apoio do Jornal Falando
de Dança.

Como começou
A iniciativa se deu por parte de alguns
componentes do grupo Anjos Sem
Visão, buscando uma maneira de se
incluírem no mundos dos “perfeitos”.
O grupo se aliou ao Águias de Visão,
das produtoras de eventos solidários
Cheila Felton e Talluma De Luca, e
ao grupo Amigos Solidários, do qual

Vem Dançar
Comigo no Escuro

O projeto do baile foi criado pelo DV
Waldir Lopes, apaixonado pela dan-
ça, com o intuito de conscientizar to-
dos os presentes que deficientes vi-
suais podem dançar em lugares pú-
blicos sem causar preconceitos (o gru-
po de dançarinos têm aulas de dança
no Instituto Benjamin Constant).
“Será um grande desafio participar
deste baile”, contou-nos em entrevis-
ta a produtora de eventos solidários
Talluma De Luca, alguns dias antes,
explicando que os convidados “viden-
tes” receberão óculos escuros arte-

Evento se propõe a apresentar as diversas
maneiras de superação da deficiência visual (DV),
na área artística, cultural e profissional, dentre
outras, culminando com baile especial com
dançarinos DV
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sanais, especialmente confeccionados
para o baile.  “O vidente sentirá por
algumas horas o dia-a-dia de uma pes-
soa deficiente visual, desfrutando de
uma experiência inesquecível, passan-
do momentos de muita emoção, dan-
çando de olhos vendados, tendo como
parceiro(a) dançarinos(as) DV”.

Campanha
O Jornal Falando de Dança esteve
presente aos ensaios do grupo de DV
que participaria da programação do I
Domingo Solidário e entrevistou a

produtora Tallu-
ma e Viceli Do-
nati (Lions Clu-
be).  Na ocasião,
falou-se da cam-
panha que será
lançada pelo Li-
ons Club a nível
internacional, em
outubro, para a
prevenção ao
glaucoma e a ou-
tras doenças,
como o diabe-
tes, que podem
levar à cegueira.
No Rio, a cam-
panha será em
local cedido pela
UERJ, nos dias
29, 30 e 31 de
outubro.  Have-

rá palestras na área de prevenção à
cegueira, uma peça teatral encenada
por alunos do Instituto Benjamin

Constant, uma feirinha mix com ex-
posição e venda de objetos artesa-
nais confeccionados pelos DV, e uma
montagem denominada “Degustação
com emoção”, em que os videntes,
vendados, serão guiados pela expo-
sição, que será “sentida”, e não “vis-
ta”, pelos visitantes.  O encerramen-
to, com um baile nos moldes do Do-
mingo Solidário, ainda está em estu-
dos.

Para aqueles que receberem esta
edição na última semana de setembro:
o baile Vem Dançar Comigo no Es-
curo será dia 31 de agosto, 19h, na
Rua do Catete 326 (entre o teatro
Cacilda Becker e as Sendas).

Para mais informações sobre o bai-
le ou como participar desse movimen-
to solidário, os telefones das produ-
toras são 9139-6700 / 9956-2571.

Brevemente, no site do jornal, nos-
sa cobertura dos ensaios e do evento
Domingo Solidário.

A realização de bailes e bingos tem
sido uma das formas mais eficazes
para se levantar fundos para cari-
dade, pois as pessoas são convida-
das a participar sem nenhum (ou
quase) custo adicional a não ser o
valor do ingresso, sendo o resulta-
do do evento revertido para entida-
des necessitadas.
   Pela segunda vez, a professora
Rosana Nóbrega, nossa colabora-
dora em São Paulo, realiza um baile
beneficente, dia 27/09, às 21h,  no
bairro de Santana, capital (R. Ga-
briel Prestes 81), em prol do abrigo
de menores “Cantinho que encon-
trei”. “O evento terá música ao vivo
e apresentações de dançarinos das
academias Movimento Livre, Cia La
Luna, Jaime Arôxa Santana e Equi-
pe Marcos Brilho, sendo a renda
revertida em alimentos para o abri-
go de menores”, esclarece Rosana.
   Além das citadas academias, o
evento tem o apoio dos jornais Dan-
ce (SP) e Falando de Dança (RJ).
   Fica a dica para os nossos leito-
res paulistas, que gostam de dançar
e são solidários.
   Inf.: (11) 8211-2100.

Em São Paulo,
baile beneficente
ajuda abrigo de
menores

Parceiros solidários e atuantes: da esq. p/dir.: Talluma De Luca, Maurício Donati, Viceli
Donati e Cheila Felton

Organizadores, equipe de voluntários e DVs: aulas na UERJ e
Benjamin Constant
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Pequenas notas
Do Ceará para a África
Especializado em tango, e presença
de destaque no Salão
Nordeste (veja maté-
ria na página 10), o
professor Tonny Pa-
lhano posa aqui de
passista de escola de
samba em Dakar, Se-
negal, com componen-
tes de sua cia de dan-
ça.  “O Ceará foi es-
colhido para represen-
tar o Brasil em evento
idealizado pela embai-
xada brasileira, de in-
tercâmbio cultural, no qual estiveram
presentes autoridades e investidores
do Senegal, Cabo Verde e Guiné Bis-
sau”, conta-nos Tonny.  “Apesar de
nossa grande paixão ser o tango,
aceitamos a proposta e a oportuni-
dad de divulgar a cultura brasileira”.
   As apresentações foram de samba
no pé, de gafieira, forró, axé, frevo e
lambada.  Em todos os dias do evento
(segunda quinzena de maio) foram
dadas aulas de samba, e Tonny tam-
bém realizou um workshop de salsa
em uma academia local (“a curiosi-
dade em relação ao estilo que se dan-
ça aqui foi grande, pois eles lá dan-
çam o estilo europeu”).
   A viagem trouxe-lhe outros convi-
tes profissionais.  “Desse workshop
de salsa surgiu a proposta de reali-

zarmos um espetáculo que inclui o tan-
go (nossa paixão), para a África,

China e Holanda, a
partir de novembro”.
Antes, porém, Tonny
dará aulas em
workshop em Natal e
realizará um work
shop de tango em
Fortaleza, sede de
sua academia.

Aumenta o nível téc-
nico do II Campeo-
nato de Dancesport
O II Campeonato de

Dancesport reconhecido pela IDSF
(Internacional Dancesport Federati-
on) foi realizado em São Paulo, no
encerramento do II Congresso Inter-
nacional de Dancesport, organizado
pela Confederação Brasileira de Dan-
ça Esportiva, entre os dias 19 e 27
de julho.  Rosana Nóbrega, nossa
assinante que ficara em segundo lu-
gar na competição do ano passado,
não participou do evento este ano
devido à contusão sofrida por seu
partner, Silvio, mas ficou feliz com o
saldo positivo que o congresso e o
campeonato trouxeram para a dança
esportiva no Brasil.  “Conversei com
Bill Kishikawa, que foi um dos árbi-
tros da Copa Paulista, e ele expres-
sou uma opinião muito positiva do
evento, acerca da melhoria da quali-

dade dos dançarinos participantes,
principalmente do justo 1º lugar do
Fernando Unterpertinger e sua par-
ceira Tammy. Milton e Stephanie,
seus alunos, ficaram em 2º lugar.
Douglaz Dainez, professor e propri-
etário da Movimento Livre Acade-
mia de Danças, afirmou que iria con-
tinuar seus estudos de dancesport e
já tinha acertado aulas particulares.
Fiquei contente, pois isso auxilia na
disseminação e no aumento de inte-
resse por esse esporte”, relatou-nos
Rosana.

Festival de Joinville confirma sua
fama de maior do mundo
Inscrito em 2005 no Guiness Book
como o maior festival de dança do
mundo, o Festival de Joinville confir-
mou mais uma vez sua grandiosida-
de, ao reunir, entre os dias 16 e 26
de julho mais de 4 mil participantes
diretos em suas atividades, mostras
e competições.  Conforme noticiado
em nossa edição de junho, a Cia de
Dança Edu Cigano, de Nova Fribur-
go, Rio de Janeiro, foi uma das três
cias de dança de salão a se apresen-
tar no Festival e seus integrantes fi-
caram impressionados com o alto ní-
vel da organização.
“Fomos super bem recebidos pela
equipe do Festival, que além de ser
muito prestativa é organizadíssima”,
declarou-nos Lisiane Victer, uma das

integrantes do grupo, que nos deu um
depoimento a respeito.
   “O Festival não peca em nada e faz
juz ao título de maior festival de dan-
ça do mundo mesmo. Apesar da dan-
ça de salão ser bem fraca em termos
de grupos participantes, o público
demonstra interesse pela modalida-
de e, devido à cultura local (diferente
de qualquer outro local em que já
participei de festivais), o público é
bem crítico, prezando pela harmonia
e pela perfeição.  É visível e bem
marcante a presença de grupos de
street dance e ballet clássico, que são
a maioria, tanto na mostra competiti-
va quanto em palcos abertos.  Con-
tudo, o alto nível do festival não per-
mite que nem mesmo as modalida-
des com menor número de grupos
deixe a desejar.  Sem dúvida foi uma
experiência incrível e de grande apri-
moramento profissional tanto para
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Pequenas notas
Do Ceará para a África
Especializado em tango, e presença
de destaque no Salão
Nordeste (veja maté-
ria na página 10), o
professor Tonny Pa-
lhano posa aqui de
passista de escola de
samba em Dakar, Se-
negal, com componen-
tes de sua cia de dan-
ça.  “O Ceará foi es-
colhido para represen-
tar o Brasil em evento
idealizado pela embai-
xada brasileira, de in-
tercâmbio cultural, no qual estiveram
presentes autoridades e investidores
do Senegal, Cabo Verde e Guiné Bis-
sau”, conta-nos Tonny.  “Apesar de
nossa grande paixão ser o tango,
aceitamos a proposta e a oportuni-
dad de divulgar a cultura brasileira”.
   As apresentações foram de samba
no pé, de gafieira, forró, axé, frevo e
lambada.  Em todos os dias do evento
(segunda quinzena de maio) foram
dadas aulas de samba, e Tonny tam-
bém realizou um workshop de salsa
em uma academia local (“a curiosi-
dade em relação ao estilo que se dan-
ça aqui foi grande, pois eles lá dan-
çam o estilo europeu”).
   A viagem trouxe-lhe outros convi-
tes profissionais.  “Desse workshop
de salsa surgiu a proposta de reali-

zarmos um espetáculo que inclui o tan-
go (nossa paixão), para a África,

China e Holanda, a
partir de novembro”.
Antes, porém, Tonny
dará aulas em
workshop em Natal e
realizará um work
shop de tango em
Fortaleza, sede de
sua academia.

Aumenta o nível téc-
nico do II Campeo-
nato de Dancesport
O II Campeonato de

Dancesport reconhecido pela IDSF
(Internacional Dancesport Federati-
on) foi realizado em São Paulo, no
encerramento do II Congresso Inter-
nacional de Dancesport, organizado
pela Confederação Brasileira de Dan-
ça Esportiva, entre os dias 19 e 27
de julho.  Rosana Nóbrega, nossa
assinante que ficara em segundo lu-
gar na competição do ano passado,
não participou do evento este ano
devido à contusão sofrida por seu
partner, Silvio, mas ficou feliz com o
saldo positivo que o congresso e o
campeonato trouxeram para a dança
esportiva no Brasil.  “Conversei com
Bill Kishikawa, que foi um dos árbi-
tros da Copa Paulista, e ele expres-
sou uma opinião muito positiva do
evento, acerca da melhoria da quali-

dade dos dançarinos participantes,
principalmente do justo 1º lugar do
Fernando Unterpertinger e sua par-
ceira Tammy. Milton e Stephanie,
seus alunos, ficaram em 2º lugar.
Douglaz Dainez, professor e propri-
etário da Movimento Livre Acade-
mia de Danças, afirmou que iria con-
tinuar seus estudos de dancesport e
já tinha acertado aulas particulares.
Fiquei contente, pois isso auxilia na
disseminação e no aumento de inte-
resse por esse esporte”, relatou-nos
Rosana.

Festival de Joinville confirma sua
fama de maior do mundo
Inscrito em 2005 no Guiness Book
como o maior festival de dança do
mundo, o Festival de Joinville confir-
mou mais uma vez sua grandiosida-
de, ao reunir, entre os dias 16 e 26
de julho mais de 4 mil participantes
diretos em suas atividades, mostras
e competições.  Conforme noticiado
em nossa edição de junho, a Cia de
Dança Edu Cigano, de Nova Fribur-
go, Rio de Janeiro, foi uma das três
cias de dança de salão a se apresen-
tar no Festival e seus integrantes fi-
caram impressionados com o alto ní-
vel da organização.
“Fomos super bem recebidos pela
equipe do Festival, que além de ser
muito prestativa é organizadíssima”,
declarou-nos Lisiane Victer, uma das

integrantes do grupo, que nos deu um
depoimento a respeito.
   “O Festival não peca em nada e faz
juz ao título de maior festival de dan-
ça do mundo mesmo. Apesar da dan-
ça de salão ser bem fraca em termos
de grupos participantes, o público
demonstra interesse pela modalida-
de e, devido à cultura local (diferente
de qualquer outro local em que já
participei de festivais), o público é
bem crítico, prezando pela harmonia
e pela perfeição.  É visível e bem
marcante a presença de grupos de
street dance e ballet clássico, que são
a maioria, tanto na mostra competiti-
va quanto em palcos abertos.  Con-
tudo, o alto nível do festival não per-
mite que nem mesmo as modalida-
des com menor número de grupos
deixe a desejar.  Sem dúvida foi uma
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moramento profissional tanto para
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mim quanto para o restante do gru-
po.  Espero que no próximo ano ou-
tros grupos, motivados pela nossa
ida, participem e enviem suas inscri-
ções, para que a dança de salão pos-
sa se propagar em Joinville também,
e difundir cada vez mais esta modali-
dade que nos encanta”.

Deixando a terra dos cangurus (por
pouco tempo)
Kadu Pires e Larissa Thayane, que
trilham uma bem sucedida carreira no
exterior (saiba mais clicando a tag de-
les no blog Falando de Dança), es-
tão no Rio para bem merecidas féri-
as de 30 dias - sem aulas, bem en-
tendido. “Por enquanto, nenhum
workshop no Rio,porque queremos
descansar um pouco, damos aula
aqui o tempo todo e agora é época
de ver os amigos e família e tirar umas
férias”, declarou-nos Kadu.   Mas cla-
ro que não poderiam deixar de co-
memorar a volta ao lar sem um big
baile, que será realizado dia 04/09,
na Academia Jimmy, onde deram au-

las. “Na festa vamos dançar as nos-
sas duas coreografias mais novas e
chamamos a galera que sempre está
com a gente, Cia Dom, Jimmy e Ro-
berta e Leo,claro, Rafael Oliveira e
Amanda, Fernando e Nayara, Cia
Renata Peçanha e tem dois casais de
samba-rock que estão vindo de Cam-
pinas especialmente pra dançar no
baile, e chamamos o dj Thiago Tsu-
namy para animar a festa! Não ve-
mos hora do baile começar!”.

Workshop de dança de salão priori-
za profissionais da zona norte
Os professores Henrique Nascimento
e Rodrigo Mayrink realizaram em
parceria o primeiro workshop de

dança de salão na zona norte,
com professores daquela re-
gião.  O evento foi dia 24 de
agosto, no Clube Mackenzie,
no Méier.  “Normalmente os
workshops no Rio são feitos
com professores atuantes na
zona sul.  Quisemos mostrar
com este workshop no Ma-
ckenzie que a zona norte tem
também profissionais gabarita-
dos e nosso objetivo foi atingi-
do”, disse-nos Henrique Nas-
cimento.  Com base nessa pro-
posta, Henrique foi contatado
pela professora Sandra Lopes,
proprietária do Studio S, em
Niterói, para uma parceria na

realização do I Workshop de Dança
de Niterói, reunindo majoritariamen-
te profissionais atuantes nas áreas de
Niterói e São Gonçalo.  O workshop
será dias 25 e 26 de outubro, no Bar-
reto Social Club, Niterói.

Mostra de Dança na Baixada
Fluminense reúne mais de 4 mil
expectadores
A XVIII Mostra
de Dança Rio
Sampa, realizada
na casa de shows
de mesmo nome,
em Nova Iguaçu,
superou as expec-
tativas, sendo des-
taque de capa em
informativo de grande circulação na
Baixada.  Segundo sua organizado-
ra, Natália Giehl, administradora da
Rio Sampa, foram 70 academias ins-
critas, de todas as partes do Rio mas
predominantemente da Baixada Flu-
minense, que apresentaram várias
modalidades de dança, atingindo um
público de mais de 4 mil pessoas, nos
dois dias do evento (9 e 16 de agos-
to).
   A próxima Mostra de Dança Rio
Sampa será dia 11 de outubro, vés-
pera do dia da criança, e será exclu-
sivamente infantil.  As inscrições já
estão abertas.  Informações no tel.
(21) 2667-4662.

Alunos e professores do workshop Mackenzie: em primeiro plano, da esq. para a direita, Shock, Cristi-
ano Pereira, Rodrigo Mayrink, Henrique Nascimento e Carlos Coelho.  Ao centro da foto, em pé,
destaque para a promoter Angela Abreu, com camiseta do Jornal Falando de Dança.

Da esq. para a dir., Fernando, Nayara, Larissa, Kadu,
Amanda e Rafael: show especial de boas vindas
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E foi isso mesmo que fez, ao realizar
três festas (e missas) comemorativas
das bodas de ouro: no Rio, onde mora,
em São Paulo, onde está metade da fa-
mília, e em Portugal, onde está a outra
metade.
   José e Olga imigragram para o Brasil
na década de 50 e aqui se conheceram,
em um baile na Casa do Minho (“na-
quela época, a colônia portuguesa era
grande e os bailes eram muitos, pois
havia muitos clubes portugueses e as
famílias usavam os bailes para apresen-
tar seus filhos e filhas a eventuais pre-
tendentes”, explica Olga).  Conhece-
ram-se quando ele a tirou para dançar
e não pararam mais, sempre frequen-
tando bailes em clubes portugueses.

“Em fins

da década de 90 minha filha começou a
ter aulas de dança de salão, começamos
a frequentar bailes com ela e me inte-
ressei em aprender.  Zezé Magela foi
meu primeiro professor, tinha muita
paciência comigo”, conta José, que ul-
timamente vai e volta das aulas de dan-
ça na ACM (“agora viajamos muito, es-
tamos curtindo a aposentadoria”).
   Mas a dança não poderia ficar de fora
das comemorações, com toques dife-
rentes (“No Rio, onde os convidados
eram mais funcionários, fize-
mos uma comemoração
mais carioca, com rodí-
zio de pizza e crepes
e som de dj;  em
São Paulo foi tecla-
do e voz, em am-
biente de buffet;
em Portugal, na al-
deia, a festa foi
mais típica, com
concerti-
nas e
c a s t a -
n h o -

las, curtimos bastante todas elas”).  Os
festejos começaram no Rio, dia 31/07
(“na mesma hora e igreja onde nos ca-
samos”, frisa Olga) e terminaram dia
17/08, em Queimadela, lugarejo ao norte
de Portugal.  “Mas a lua de mel conti-
nua até 15/09”, brinca José, que gosta
muito de passear pelas aldeias nas mon-
tanhas e recordar seu tempos de infân-
cia.  “As aldeiras estão como cidades-
fantasmas, é uma pena.  Os jovens que-
rem ficar nas cidades, com mais con-
forto, aqui só ficam os velhos”, lamen-
ta.

   Curiosidade: como escolheram o
local aqui no Rio? “Pelo Jor-
nal Falando de Dança.  Vi na
última página a propaganda do
Estação República.  Como os
funcionários não tinham car-
ros para levá-los da igreja para
o local da festa, pesou na de-
cisão o fato do restaurante ter
dois micro-ônibus para ser-
vir aos clientes.  O passeio de
micro-ônibus fez parte da
festa.  E ainda teve o dj, que
foi muito simpático, ao tocar
umas músicas portuguesas”,

comenta José.

Holofote

José e Olga Costa comemoram bodas de ouro
com muita dança - em três cidades!
“Se não posso reunir todos
em um só lugar, vou até onde
estão, pois nessa data a pre-
sença da família é muito im-
portante”, declarou José Cos-
ta, proprietário da PontoZip
Auto Peças e nosso anunci-
ante de primeira hora

O casal na missa no Rio

Com os 3 filhos e 1 dos netos, na festa em SPio

Comemorando com a família em Portugal.

No rodízio do Restaurante Estação República.o
Igreja de Queimadela, no norte de Portugal, onde foi rezada a terceira missa.o
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(1) Circulando pelos bailes de São Gonçalo: da esquerda para a direita, Marlene Oliver, Aragão, Vânia e Parcifal.  (2) Graça Reis recebendo os recém-casados Marcus Vinícius e Marta,
que se conheceram em seu baile das segundas-feiras no Passeio Público (“Assim como eles, vários casais já encontraram sua cara-metade em meus bailes”, orgulha-se a promoter”).
(3) Baile mensal da Academia Conceição da Bahia: Conceição ao lado da mãe, aniversariante da noite, e dos professores de sua academia.

(1) Baile dos 27 anos de dança de Jaime Arôxa, na Casa D’Espanha, dia 27/07: presença de Carlos Bolacha, Leo Fortes e Jimmy de Oliveira.  (2) Quintas dançantes no Amarelinho da
Cinelândia, by Geraldo Lima: da esq. para a dir., João Roberto Kelly, o radialista Osmar Frazão (homenageado da noite) e Geraldo Lima.  (3)  Flagrante do baile das quartas promovido
por Carlinhos Maciel na boate do Olympico Club: em agosto houve eleição do dançarino mais elegante, em setembro o baile temático será Festa Cigana.

(1) Lapa 40 graus: Ronaldo e Valéria descansando da dança no andar superior: agora forró ao vivo às quintas (e aulão de Marquinhos do Forró); Banda Signus aos sábados (com aulão
de dança de salão da C.D.C.Jesus) e domingueira do Valdeci.  (2) Baile do Dia dos Pais by Angela Abreu, no Irajá A.C: da esq. p/a dir., a cantora Rosana, Robson Buggaty (homenageado
da noite), Karla Falcão e Angela.  (3) E também homenageados os profs. Cícero e Sônia, da Ac. Ritmo Dance de Niterói, por Marlene Oliver, no Baile das Rosas do Amarelinho.

(1) Happy hour mensal da Academia Luciana Santos, no Centro do Rio: a professora (de calça branca) cercada por seus alunos, na comemoração de seu aniversário, dia 13/08.  (2) No
mesmo dia, e também no Centro, comemoração dos aniversariantes da noite na quarta dançante do Pampa Grill, organizada por Sheila e Chocolate: na foto, os anfitriões e os
aniversariantes, com destaque para Myriam Martinez, de longo preto.  (3) Waldir Marques Monsoris, administrador do Clube Paratodos da Pavuna, prestigiando, com a esposa, o
evento dançante de Geraldo Lima, no Amarelinho da Cinelândia, dia 14/08 (lembrando que no feriado do dia 7 de setembro tem Orq. Tabajara no Clube Paratodos).
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Circulando

(1) Ops, esquecemos de publicar esta aqui no especial festas caipiras do mês passado: festa caipira do Helênico Clube com a presidente Valéria Barreiros à esquerda e o “noivo”
Valdeci, com sua “noiva” à direita.  (2) Como sempre, mais de 50 comemorações de aniversário na última quinta do mês, na Churrascaria Gaúcha, com bolo oferecido pela promoter Graça
Reis.  (3) Emília e Aragão, no baile de aniversário de ambos, no Olympico, ao lado de Madalena (dir.), que os presenteou com um delicioso bolo de abacaxi.

(1) Ainda aniversário de Emília e Aragão, na boate do Olympico, dia 27/07, na mesa dos bolos (da esq. para a dir., Luiz Antonio Domard, Madalena, Eliana, Glorinha, Aragão, Henrique
Nascimento, Luciana Santos, Emília e João.  (2) Vavá (ao centro) e convidadas de sua Festa (toda sexta no CIB, Copacabana), em clique de sua assistente Kátia Scharth (a propósito,
as demais fotos desta seção, salvo crédito nelas, foram tiradas por Leonor Costa ou Aragão).  (3) A editora do Jornal Falando de Dança, Leonor Costa, descansando no aprazível jardim
do Clube Paratodos da Pavuna, após um tour pela Baixada Fluminense, distribuindo jornais e visitando bailes.

(1) Visitando a casa de shows Rio Sampa, na sexta-feira, dia 15/08: Natália Giehl (à direira) com sua equipe de instrutores (baile-aula toda sexta incluído no ingresso, seguido de baile
com duas bandas (Emoções e Aeroporto).  (2) Vista da decoração da boate do Olympico, na festa temática do dia dos pais, de Glorinha e Emília: um show de bom gosto.  (3) Jimmy de
Oliveira e a caravana de 30 franceses, vindos para aulas de samba com ele (flagrante do dia 18/08).

(1) Baile da Amizade especial do dia 18/08, com Orquestra Tabajara: comemoração do aniversário de seu organizador, João de Quintino, também diretor do Clube Mackenzie (da esq.
p/dir., Presidente e Primeira-dama do Mackenzie; Valéria, do Conj. Aeroporto; João e a esposa Doracy; e Zé Barbosa, Conj. Aeroporto).  (2) Alex Monteiro (atrás à direita) cercado por
alunas, no baile de seu aniversário que bombou a pista da Gafieira Elite.  (3) Tita de Souza, sempre atenciosa com a equipe do Jornal Falando de Dança, nos bailes da Rio Sampa.
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SEGUNDASSEGUNDASSEGUNDASSEGUNDASSEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a par-
tir das 18h, no Clube Macken-
zie, Méier, com música ao vivo.
Org. João de Quintino. Progra-
mação de SETEMBRO: (1) Bd
Som Maior; (8) Os Devaneios;
(15) Novos Tempos; (22) Ae-
roporto; (29) Os Devaneios.
Inf. 9613-8079.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a par-
tir das 19h, no Passeio Públi-
co Café, Centro do Rio, com Bd
Pérolas (pegue o cupom de des-
conto no site do jornal ou re-
corte o anúncio publicado nes-
ta edição). Na última segunda-
feira do mês, os aniversariantes
do mês não pagam ingresso e ga-
nham bolo. Inf. 2549-9472 /
9135-9019.
Prática de Tango
Quinzenalmente, no Espaço Rio
Carioca, em Laranjeiras (ao lado
das Casas Casadas).  Organiza-
ção Bob Cunha y Aurya Pires.
Programação em julho: a infor-
mar.  Veja também Milonga Del
Domingo na programação.
Baile da Melhor Idade do
Club Municipal
Todas as segundas, das 16 às
20h, com banda ao vivo. Inf.:
2569-4822 ou www.club mu-
nicipal. com.br.
Baile de Aniversário do
Conjunto Aeroporto
Dia 22/09, no Clube Macken-
zie, Méier, a partir das 18h.  Inf.
2280-2356 / 9994-580.

TERÇASTERÇASTERÇASTERÇASTERÇAS
Baile das Rosas
Toda 2ª terça-feira do mês, no
Amarelinho da Cinelândia, a
partir das 19h, com Banda Pé-
rolas, sorteio e equipe de dan-
çarinos.  Uma realização de
Marlene Oliver.  Agenda 2008:
09/09-14/10-11/09-08/12.  Inf.
3714-2329 / 9753-0260 /
9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança
Reinaldo Gonçalves, toda pri-
meira terça-feira do mês, no
Abrigo Cristo redentor, Centro
de São Gonçalo (em frente ao
Sesc).  Inf. 9741-8373.
Baile-ficha  na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h,
com os instrutores do Projeto
Dança Livre, na Mansão das
Águas.  Inf. 9796-7325
Baile Alto Astral da ONGA-
TI na Praia Vermelha
Baile organizado pela ONG
Amigos da Terceira Idade, no
Círculo Militar da Praia Verme-
lha, todas as terças, a partir das
17h, com excelentes instruto-
res, ambiente refrigerado e uma
vista maravilhosa.  Inf. 2275-
9675 / 8608-5977 / 9620-
1765.
Encontro dos Amigos com
dj Guisner
Baile de dança de salão na Mai-
son 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, com
música ao vivo.  Ingresso com
direito a bolo e petiscos.  Inf.
2288-2087 / 9679-3628.
Prática Vip para damas no
CDAC
Toda terça, das 15 às 18h, com
instrutores (entrada franca para
cavalheiros). Inf. 3391-7530.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de
salão com início às 16h, sempre
com banda ao vivo.  Inf. (21)
3294-9300 / 2578-4361.
Baile de Aniversário da
Amiga Angela
Dia 02/12, a partir das 19:30h,
no Irajá Atlético Club, com Bd
Novos Tempos.  Inf. 3017-0953
/ 9973-1408.

QQQQQUUUUUARARARARARTTTTTASASASASAS
Baile do Carlinhos Maciel

Todas as quartas, no Olympico
Clube, em Copacabana, baile de
dança de salão a partir das 20h,
com dj Murilo e música ao vivo
a cada quinze dias. Inf.:  2295-
6892 / 8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de
16:30h, no América F. C., com
música ao vivo. Realização: di-
retoria social, em parceria com
Ênio Manso. Inf. 2569-2060.
Tardes dançantes do Cl.
Canto do Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das
15h, com música ao vivo.  Já
agendado para setembro: (03)
Luiz Cláudio e cia; (10) Luizi-
nho e cia; (17) Pop Music; (24)
Lucídio e cia; (01/10) Pop
Music.  Inf. 2620-8018 / 2717-
5023.
Happy Hour na Ac. Lucia-
na Santos
Novo dia: 2ª quarta-feira do
mês, de 18 às 22h, no Centro do
Rio.  Inf.:  2257-0867 / 9986-
7749.
Quarta dançante no Pam-
pa Grill
Sob comando de Sheila Aqui-
no e Marcelo Chocolate, todas
as quartas, no Centro da Cida-
de, a partir das 18h, com direito
a mesa de frios e com dj Leo
Pers.  Imprima seu cupom de
desconto, no site do jornal (cli-
que na aba cupons de desconto
abaixo da logo da página).
Inf. 3094-0450 / 2529-1199.
Novo point musical
Agora, no Restaurante Estação
República, um espaço totalmen-
te reformado no terceiro andar,
com música ao vivo para ouvir
e dançar, a partir das 18h, de
quarta a sábado.  Reservas:
2128-5650.
Baile temático Festa Ciga-
na, by Carlinhos Maciel
Dia 24/09, a partir das 20h, na
boate do Olympico Club, com
mesa de frutas, música ao vivo e
dj Murilo. Inf. 2295-6892 /
8212-2969.

QQQQQUINTUINTUINTUINTUINTASASASASAS
Festa da Léa & Dorita
Opção para se dançar de rosti-
nho colado.  Agora, de volta ao
The Office, a partir das 20h!
Aniversariante do mês (ingres-
so grátis): comemoração na ter-
ceira quinta do mês). Inf.:  3879-
0846 / 8762-1609 / 2527-
5779.
Gafieira Elite
Todas as quintas, a partir das
19:00h.  Conheça a tradicional
gafieira carioca! Org. Marlene
Oliver.  Bandas já programadas:
. Inf. 2232-3217 / 3714-2329 /
9753-0260 / 9472-3873.
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na
Academia Alvaro’s Dance, em
Copacabana, a partir das 22h.
Inf. 2547-0861.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do
mês.  A entrada é um prato de
salgado e um quilo de alimento
não perecível para doação. Inf.
3391-7530.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das
20h, na Churrascaria Gaúcha,
Laranjeiras, com música ao
vivo.  Última quinta: aniversa-
riantes do mês não pagam in-
gresso e ganham bolo. Pegue o
cupom de desconto no site do
jornal ou neste jornal.  Inf.
2549-9472 / 9135-9019.
Dançando na Cinelândia
Baile diferente, para ouvir e dan-
çar, organizado por Geraldo
Lima, todas as quintas, no Ama-
relinho da Cinelândia, a partir
das 19h, com muito swing, bos-
sa e balanço, com Grupo Bossa
Seis e artistas convidados.  Inf.
2527-2300.
Baile Diet
Baile do meio-dia do Espaço X
de Stelinha Cardoso no Centro
do Rio, voltando com força to-
tal e ingresso popular todas as
quintas-feiras, 12h. Inf. 8166-

0404 / 2223-4066 / 8778-
4066.
Novo point musical
Agora, no Restaurante Estação
República, um espaço totalmen-
te reformado no terceiro andar,
com música ao vivo para ouvir
e dançar, a partir das 18h, de
quarta a sábado.
Atenção, dia 11/09: Banda
Paratodos.  Reservas: 2128-
5650.
Baile Especial na Acade-
mia Jimmy de Oliveira,
Catete
Será dia 04/09, com todos os rit-
mos de salão, a partir das 22h,
com dj Thiago Tsunami e apre-
sentações de grandes dançari-
nos, em baile de boas vindas
aos professores Kadu Pires e
Larissa Thayanne, que chegam
da Austrália.  Inf.:  2285-6920.
Baile de Aniversário de
Kessy Goudard no Clube
Mauá de São Gonçalo
Dia 25/09, às 20h, com Bd Pa-
ratodos.  Veja anúncio na pági-
na 12.  Inf. 2606-8793 / 9471-
9551.
Grande Baile da Consci-
ência Negra
Dia 20/11, feriado, a partir das
16h, no Helênico Clube, com a
banda Os Devaneios.  Veja
anúncio na página 3.  Inf. 2527-
2300 / 3852-2135.

SEXTSEXTSEXTSEXTSEXTASASASASAS
Baile-Ficha em Duque de
Caxias
Toda sexta-feira, das 20 às 24h,
com dançarinos contratados
pela Academia da Tia Neide.
Itaperuna F. Clube, em Itatiaia,
Duque de Caxias.  Inf. 3653-
1560 / 9154-9170.
Baile-Ficha na Academia
Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h
às 22:30h. Especial baile dos
instrutores na primeira sexta
do mês. Org. Regina Vasconce-
llos.  DJ Viviane Chan.   Inf.:
2252-3762 / 8117-5057.
Forró For All
A partir das 22h, no Núcleo de
Dança Renata Peçanha, no Cen-
tro do Rio., baile de forró com
vários dj’s.  Próximo: (a infor-
mar).   Inf. 2221-1011 / 9879-
1502 / 8882-8950.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró do Centro
Cultural Conexão, na Tijuca.
Próx. agendado: 12/09 (22h).
Inf.  2288-1173.
Conexão Carioca
Baile mensal de dança de salão
no CCConexão, na Tijuca, a
partir das 22h.  Próx. agenda-
do: 20/09, no Tijuca tênis Clu-
be, no sábado, excepcional-
ment.. Inf.:  2288-1173.
Dança de Salão em Todos
os Santos
Toda sexta-feira, das 20 às 24h,
no Studio de Dança Henrique
Nascimento, em Todos os San-
tos.  Inf. 3899-7767 / 9752-
2207.
Baile de Dança de Salão
da Ac. Luiz Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz
Valença, na Tijuca, a partir das
19h (na 2ª sexta, dj Pedro Pe-
drada, nas demais, dj Luiz Va-
lença).   Inf.:  3872-5264.
Festa da Vavá
Músicas dançantes e flash ba-
cks, org. por Vavá, toda sexta, a
partir das 20h, no CIB, Copaca-
bana, com TriniDance e dj di-
nho tocando o melhor dos anos
70-80-90.  Inf. 2507-6538 /
8116-0892 / 2549-9702.
Baile no Espaço X de Ste-
linha Cardoso
Baile da academia, no Centro do
Rio, das 18 às 22h, em comemo-
ração aos aniversariantes do
mês.  Anote a programação de
2008: 26/09 (Baile da Prima-
vera); 31/10 (Haloween); 28/
11 (Baile do Havaí). Inf. 8166-
0404 / 2223-4066 / 8778-
4066.
Amarelinho da Cinelândia
Todas as sextas, a partir das 19h,
Reinaldo Musa e sua banda to-

cando as melhores seleções de
samba.  Dj nos intervalos com
flash-backs anos 60-70-80.
Realização Geraldo Lima Pro-
duções, tel. 2527-2300.
Baile do Clube Paratodos
da Pavuna
Todas as sextas, a partir da 18h,
a mais bela casa de show da
Pavuna oferece baile de todos
os ritmos com Peixinho & Cia.
Inf. 2474-1960.
Baile na casa de shows
Rio Sampa, Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às
21:45, com Bd Emoções e Con-
junto Aeroporto.  Aula grátis
incluída no ingresso, das 16:30
às 17:30h.  Dançarinos contra-
tados pela casa.  Na  última sex-
ta do mês, aniversariante ganha
entrada franca, brinde e bolo.
Inf. 2667-4662.
Bailes da Cia Marinho
Braz
Em Laranjeiras, toda primeira
sexta-feira do mês, dois ambien-
tes (dança de salão e forró) com
dançarinos (fichas grátis).  E
toda última sexta-feira do mês,
baile comemorando os aniver-
sariantes do mês. Inf. 2205-
0118.
Baile C.D.Carlinhos de
Jeus
Em Botafogo, baile todas as
sextas, a partir das 18h. Inf.
2541-6186.
Dançando na Praça
Projeto comandado por Con-
ceição da Bahia, consiste em
bailinho com apresentações, na
Praça Lamartine Babo, na Tiju-
ca.  Na segunda sexta-feira do
mês, a partir das 18h, se o tempo
permitir.  O projeto está aberto
a profissionais e academias que
queiram participar do evento.
Inf. 2288-2087 / 9679-3628.
Novo point musical
Agora, no Restaurante Estação
República, um espaço totalmen-
te reformado no terceiro andar,
com música ao vivo para ouvir
e dançar, a partir das 18h, de
quarta a sábado.  Reservas:
2128-5650.
Zouk no Espaço X
Baile mensal de zouk do Espa-
ço X de Stelinha Cardoso, com
produção de João Piccoli.  Pró-
ximo agendado: 12/09. Inf.
2223-4066 / 7813-6724.
Bailes da Escola de Dan-
ça Jaime Arôxa
A mais nova programação de
bailes da cidade, com a presen-
ça da equipe de bolsistas, as-
sistentes e professores da casa.
Em setembro: (05) Tangos e
Milongas; (12) Vai Rolar (to-
dos os ritmos); (26) baile temá-
tico Bregas e Cafonas. Sempre a
partir das 22h. Veja o anúncio
da pág. 13 ou acesse www.jaime
aroxa.com.br.  Inf. 2286-0065.
Baile-Ficha Especial Regi-
na Vasconcellos
Dia 12/09, comemorando o ani-
versário da promoter.  Na Ac.
Jimmy de Oliveira, Catete, a
partir das 19h, com dj Viviane
Chan. Inf.:  2252-3762 / 8117-
5057.
Evento dançante no Vila
Shopping 226
Dia 12/09, de 16 às 20h, MPB
e bossa nova com entrada fran-
ca.  Veja anúncio na pág. 5.  Inf.
8608-0103 / 9498-8990.
Baile de Aniversário do
Studio Dança Henrique
Nascimento
Dia 19/09, às 19:30h, no Clu-
be Mackenzie, com apresenta-
ções.  Inf. 3899-7767 / 9752-
2207.
Grande baile no Olaria
Dia 31/10, grande baile com a
Bd Novos Tempos, comemoran-
do os aniversariantes do mês
(bolo, mesa de frios e sorteios),
organizado por Nina e Cigano.
A partir das 19h, no Olaria
Atlético Clube.  Veja o anúncio
na página 7.  Inf. 3351-1144 /
2270-2591 / 9663-7670.
Baile do Cícero no CS-
SERJ de Niterói

Bailes da Escola de Dan-
ça Jaime Arôxa
A mais nova programação de
bailes da cidade, com a presen-
ça da equipe de bolsistas, as-
sistentes e professores da casa.
Em setembro: (13) La Fiesta/
Zouk’n Motion; (20) Tum e
Tum; (27) Rastapé e Batucada.
Sempre a partir das 22h.  Veja o
anúncio da pág. 13 ou acesse
www.jaime aroxa.com.br.  Inf.
2286-0065.
Baile especial de Valdeci
de Souza no América
Dia 13/09, às 21h, com Bd Pa-
ratodos e equipe de 20 dançari-
nos.  Desconto diferenciado
para cavalheiros.  Inf. 7897-
7969.
Baile Pra Dançar
Dia 20/09, às 21:30h, no Cír-
culo Militar da Praia Vermelha,
baile com dançarinos, comemo-
rando o aniversário da prof. Sil-
via Pinheiro.  Dois ambientes.
Salão 1 com bd Zero900 tocan-
do todos os ritmos de salão.
Salão 2 com dj EvandoZ tocan-
do zouk e salsa.  Inf. 9704-8360
/ 8812-3188.
Baile de 6 anos do Cone-
xão
Dia 20/09, a partir das 22h, no
Tijuca Tênis Clube, com Bd Pa-
ratodos e apresentações.  Inf.
2288-1173.
Grande Baile Swing do
Black no Cl. Vera Cruz
Dia 11/10, a partir das 20h, com
bd Paratodos e apresentações
(veja a relação no anúncio da
pág. 13).  Inf. 3899-7767 / 9752-
2207.
PicNic da Proclamação
Dia 15/11, feriado, no Clube
Paratodos da Pavuna, grande
baile com os reis dos bailes,
bandas Os Devaneios e Brasil
Show.  Dez horas de baile, das
14 às 24h.  Org. Geraldo Lima.
Inf. 2527-2300 / 2474-1960.
Baile de Aniversário de
Freddy Pers
Dia 22/11, na boate do Olym-
pico Club, Copacabana, com a
Bd Paratodos, a partir das 21h.
Veja anúncio na página 13.  Inf.
7829-2140 / 9975-9055.

DOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOSDOMINGOS
Estangostoso
Na academia Jimmy, no Catete,
baile mensal de tango organi-
zado por Márcio Carreiro, a par-
tir das 19h (sempre no 3º do-
mingo do mês). Inf.:  2285-
6920.
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19
às 23h, na Academia Alvaro’s
Dance, em Copacabana, org.
Bob Cunha e Aurya Pires.
Próx.: 09/08 e 23/08. Inf. 2556-
7765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no
Olympico Clube
Todos os domingos a partir das
20:30h, organizado por Glori-
nha e Emília.  Com o Grupo Tri-
nidance e dj Murilo.  Recorte o
anúncio publicado nesta edi-
ção e obtenha desconto no in-
gresso. Inf. 9979-0057 / 9772-
2051 / 2553-3600 / 2560-
6276.
Domingueira do Valdeci
Agora no Lapa 40 graus, com
uma grande banda a cada domin-
go.  Próx: 31/08 (Paratodos e
aniv prof. Rodrigo Marques, da
CDCJesus). Inf. 9972-4008 /
9618-5176 / 8133-9508.
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das
20h, no Clube dos Democráti-
cos, no Centro do Rio, com ban-
da ao vivo.  Inf. 2252-4611.
Domingueira do Clube
Canto do Rio, Niterói
Todos os domingos, a partir das
18h, com banda ao vivo.  Já
agendado para setembro:  (7)
Pingos e Gotas; (14) Copa 7;
(21) Aeroporto; (28) Resumo.
Inf. 2620-8018 / 2717-5023.
Domingueiras do Club
Municipal
Todos os domingos, na Tijuca,
almoço dançante, das 13 às 19h,

com banda ao vivo. Inf.: 2569-
4822 ou www.clubmunicipal.
com.br.
Grande Baile da Indepen-
dência com Orquestra Ta-
bajara
Dia 07/09, no Clube Paratodos
da Pavuna, a partir das 18h.  Re-
alização Geraldo Lima Produ-
ções, tel. 2527-2300 / 2474-
1960.
Tarde dançante no CSSE-
ERJ, Niterói
Dia 14/09, às 16h, com Bd Resu-
mo e dançarinos.  Desconto de
50% para cavalheiros que apre-
sentarem o recorte do anúncio
deste baile, publicado na edição
passada deste informativo.  Or-
ganização de Edson Santos.  Inf.
2604-4014.
Baile da Primavera no Do-
mingos Dançantes
Dia 21/09, a partir das 20:30h,
festa temática “Estão voltando
as flores”, organizada por Glori-
nha e Emília.  Com o Grupo Tri-
nidance e dj Murilo.  Recorte o
anúncio publicado nesta edição
(pág. 13) e obtenha desconto no
ingresso. Inf. 9979-0057 /
9772-2051 / 2553-3600 / 2560-
6276.
Grande baile de aniversá-
rio da profa. Marise San-
tos e sua filha Carol
Dia 05/10, a partir das 20h, no
Clube Vera Cruz.  Com banda
Brasil Show.  Veja o anúncio na
página 6.  Inf. 3272-2678 / 9632-
3718.
Domingos Dançantes Espe-
cial - Aniversário da Fun-
dação do Jornal Falando
de Dança
Festa temática comemorando o
primeiro ano da fundação do jor-
nal, dia 12/10, a partir das
20:30h, organizado por Glori-
nha e Emília.  Hall da fama, dis-
tribuição de brindes, sorteio de
prêmios, entrega do troféu fide-
lidade aos anunciantes do jor-
nal. Com o Grupo Trinidance e
dj Murilo.  Recorte o anúncio pu-
blicado nesta edição e obtenha
desconto no ingresso. E reserve
já sua mesa! Inf. 9979-0057 /
9772-2051.

OUTROS EVENTOS:OUTROS EVENTOS:OUTROS EVENTOS:OUTROS EVENTOS:OUTROS EVENTOS:

Curso de Danças Latinas
na Universidade Veiga de
Almeida
Ministrado pelo professor cuba-
no Clemente Zamorra (salsa, me-
rengue, danson, mambo, rumba,
cha-cha, rueda de cassino).  Inf.
na pró-reitoria ou tel. 2574-
8888.
Curso intensivo de samba
De 19/08 a 18/12, terças e quin-
tas, na Ac. Reinaldo Gonçalves,
São Gonçalo e Niterói, níveis
iniciante e intermediário. Inf.
9741-8373 / 2701-9293 / 2601-
3401.
Workshop de zouk em
Cabo Frio
De 06 a 07/09.  Oficinas com
REnata Peçanha, Alex de Carva-
lho, Luís Fernando, Lídio Frei-
tas, Allan Lobato e André Ne-
grão, mais noite caliente com
sonorização do dj Llord Feifer.
No Núcleo de Danças Allan
Lobato.  Veja o anúncio na pági-
na 11. Inf. (22) 2644-3233.
II Encontro Latino na Pou-
sada  A Marca do Faraó
De 03 a 05/10.  O conforto da
pousada mais aulas de bachata,
merengue, roda d cassino, forró,
salsa e zouk, com os profs. Rogé-
rio Mendonza, Flávio Miguel e
Renata Peçanha. Inf. 2711-8297
/ 2714-9048 / 9399-6284.
Mostra de Dança Infantil em
Nova Iguaçu
Será dia 11/10 na Casa de Sho-
ws Rio Sampa, podendo se ins-
crever qualquer academia do Rio
de Janeiro.  Informações e regu-
lamento com Sra. Natália Giehl,
tel. (21) 2667-4662.
Entrega do Troféu Fideli-
dade Jornal Falando de
Dança

Dia 17/10, a partir das 20h, com
a banda Resumo (veja anúncio
na página 13).  Inf. 2621-5691
/ 9681-3247.
Baile de Fim de Ano da Cia
Marinho Braz
Será dia 19/12 na Casa do Mi-
nho, em Laranjeiras, a partir das
20h, com banda ainda a defenir.
Inf. 2205-0118.

SÁBADOSSÁBADOSSÁBADOSSÁBADOSSÁBADOS
Baile no Espaço de Dança
Sheila Aquino e Marcelo
Chocolate
Com dj Leo Pers.  Em setembro
será dia 06. Acesse a programa-
ção de aulas e eventos especi-
ais na página www.doisemcena.
com.br /espacodedanca/bailes.
Veja os cupons de desconto no
link correspondente, do site do
jornal. Inf. 2245-6861 / 7899-
8273.
Baile-Ficha em Copacaba-
na
Todo sábado, a partir das 19h,
no Studio de Dança Marqui-
nhos Copacabana. Inf. 2256-
1956 / 2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de
salão com Sheila Huertas e Tai-
ná;  no segundo sábado, dança
de salão com dj Jorge Henrique;
no terceiro sábado todos os rit-
mos de salão com dj Kadu Viei-
ra; no último sábado, dança de
salão comandada pelos profs
Oswaldo Albarelli e Zila Cor-
rea.  Sempre a partir das 20h. Inf.
3872-5264
Baile da Academia Jimmy
de Oliveira, Catete
Todos os ritmos de salão, a par-
tir das 21h, alternando-se os djs
Marcelinho, Viviane Chan e
Thiago Tsunami.  Inf.:  2285-
6920.
Milongas Bello Tango Pro-
duções
Bailes Bellinho, Bello Tango e
Milonga Real, org. Aparecida
Belotti.  Próx. agendado: 27/09
(Bellinho).   Inf.:  9982-3212.
Conectango
Baile de tango no primeiro Sá-
bado do mês, no Centro Cultu-
ral Conexão, Tijuca. Próx.: dia
06/09 (21h). Inf.:  2288-1173.
Zouk 14
A partir das 22h, no Núcleo de
Dança Renata Peçanha, no Cen-
tro do Rio., festa zouk sob co-
mando de Lloyd Feifer  Próxi-
mo: não informado a tempo
(acompanhe nas dicas da sema-
na, no site do jornal).   Inf. 2221-
1011 / 9879-1502 / 8882-
8950.
Conexão Zouk
Baile mensal de zouk e salsa do
Centro Cultural Conexão, na Ti-
juca, com cortina de outros rit-
mos. Próx.: dia 13/09 -22h.   Inf.:
2288-1173.
Baile de Dança de Salão
no CDAC
Baile quinzenal com todos os
ritmos de salão, a partir das
21:30h, em Vila da Penha. Próx.:
.  Inf. 3391-7530 / 9769-4272.
Tarde Dançante Helênico
Clube
Todo sábado banda ao vivo a
partir das 15:30h.  Inf. 2502-
1694 / 2502-6752 / 2520-
0402.
Baile da Associação Atlé-
tica Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao
vivo, das 18 às 22h, em Vila Isa-
bel.  Inf. 9979-9397.
Festa da Léa & Dorita
Opção para se dançar de rosti-
nho colado.  Agora, de volta ao
The Office, e com uma edição
mensal no último sábado do
mês, a partir das 20h, nos mes-
mos moldes da festa das quin-
tas.  Inf.:  3879-0846 / 8762-
1609 / 2527-5779.
Novo point musical
Agora, no Restaurante Estação
República, um espaço totalmen-
te reformado no terceiro andar,
com música ao vivo para ouvir
e dançar, a partir das 18h, de
quarta a sábado.  Reservas:
2128-5650.

Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores
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Será dia 12/10, data de funda-
ção do jornal, aos patrocinado-
res que nos prestigiaram inin-
terruptamente durante o Ano I
(ed. 01 a 12).  Aguardem deta-
lhes na próxima edição.
Excursão com a Banda
Novos Tempos
Será dia 25/10 para Campos
de Goytacazes, com baile à noi-
te no Cube de Regatas Salda-
nha da Gama.  Junte a nós e
mostre na pista a ginga carioca!
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
I Workshop Niterói de
Dança de Salão
Dias 25 e 26/10 (sábado e do-
mingo), no Barreto Social Club.
Veja anúncio detalhado na pá-
gina 12.  Inf. 9752-2207 /
8884-4331.
Curso de formação de pro-
fessores Jaime Arôxa
Conclusão em um ano.  Inclui
didática, técnica de dança, alon-
gamento, flexibilidade, ballet
clássico, inglês e oratória e la-
boratórios variados. Informe-se
no site www.jaime aroxa.com ou
nos tels. (21) 9108-4034 /
9811-3912 / 8781-3579.
Workshop de Forró para
profissionais e nível avan-
çado
Será em julho de 2009, na cia
Marinho Braz, em Laranjeiras.
Conheça o trabalho de Marinho
Braz vendo as postagens no
site do jornal Falando de Dan-
ça ou acessando o site da Cia,
www.cia marinhobraz. com.br.

Atenção:  Programação sujei-
ta a alteração sem aviso pré-
vio, informe-se antes de sair
de casa.  Ao fazê-lo, mencione
onde viu a programação, aju-
dando-nos a comprovar a uti-
lidade desta seção.

PROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DAS
BBBBBANDANDANDANDANDAS PAS PAS PAS PAS PAAAAATRTRTRTRTROCI-OCI-OCI-OCI-OCI-
NADORAS:NADORAS:NADORAS:NADORAS:NADORAS:

Peixinho & Cia
Inf. 2455-5109 / 9115-1112.
Programação: todas as sextas
no Clube Paratodos da Pavu-
na, a partir das 18h; todos os
sábados no Espaço Columbia,
em V. Valqueire, 18h; todos os

domingos na Oficina de Festas,
em Madureira, a partir das
20:30h. Nos demais dias, agen-
da publicada no roteiro das ban-
das, no site do Jornal Falando
de Dança (ou consulte pelos te-
lefones acima).

Music for Dance
O compacto que satisfaz!
Inf. (21) 2446-4434 / 2443-
6162 / 9862-2841 (Francisco
Santana).
Conheça nosso trabalho: toda
segunda-feira, a partir das 19h,
no Bar Boteco Carioca, no Ita-
nhangá Shopping; toda quar-
ta, no Clube Recreativo Portu-
guês, Praça Seça, Jacarepaguá,
a partir das 20h. Atenção: du-
rante o mês de setembro, en-
trada franca no baile das quar-
tas do Cl. Recreativo Portugu-
ês, basta mencionar este
anúncio. Assista aos clipes de
nosso trabalho no link de Ro-
teiro das Bandas do site deste
informativo.

TriniDance
Animando as noites de Copa-
cabana: toda sexta, na Festa da
Vavá, no CIB, e aos domingos
no “Domingos Dançantes” de
Glorinha e Emília, no Olympi-
co Club.  No site do jornal Fa-
lando de Dança, assista a cli-
pes de nossas apresentações
(link ‘roteiro das bandas’).  Inf.
9854-9827.

Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580,
Sr. José – ou www.conjunto
aeroporto.mus.br. Programa-
ção de setembro: (2) Tijuca TC;
(3) Chur. Marlene; (4) Cl Mauá
de São Gonaçlo; (5) Rio Sam-
pa, às 17:30, e Cl. Arouca, às
21h; (6) Associação dos Em-
pregados no Comércio; (7) Cl.
dos Bombeiros; (10) Clube
Esperança de São Gonçalo; (12)
Rio Sampa; (17) América; (18)
Elandre; (19) Rio Sampa; (21)
Canto do Rio; (22) Mackenzie
(Baile de Aniversário do Con-
junto); (25) Cl Militar; (26) Rio
Sampa; (28) Emporium São
João de Merity; (30) Country
Club Jacarepaguá.

Em outubro, especial: baile
dia 05/10 (dia da eleição) na
Casa de Elandre, às 18h

Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Programação de setembro já
agendada:  (5) Irajá; (6) Aspom;
(7) Marinha; (11) Elite; (12)
Estudantina; (13) Aspom; (14)
Vera Cruz; (15) Mackenzie; (19)
Fluminense; (20) Helênico;
(21) Social Ramos Clube; (26)
Casa de Viseu; (27) Beija-Flor
de Nilópolis; (29) Municipal.
Atenção: dia 25/10 excursão
da Banda Novos Tempos a
Campos de Goytacazes, com
baile no Clube de Regatas Sal-
danha da Gama - junte a nós!!!!
Informações nos telefones aci-
ma, com Robson.

Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels.
3477-4308; 2464-1190; 3359-
6753; 7862-0558 id:83*
67257
Programação de final de
agosto: (30) Clube Costa Azul,
Centro de Cabo Frio, 22h; (31)
Lapa 40 graus, Domingueira
do Valdeci.
Programação de setembro:
(05) West Show Campo Gran-
de; (06) Helênico Clube 16h;
(06) Estudantina 21h; (09) Cl.
Internacional (Aterro do Fla-
mengo); (11) Restaurante Esta-
ção República; (12) Fluminen-
se; (13) América; (14) Lapa
40graus; (17) Estudantina;
(18) Espaço Columbia; (19)
West Show Campo Grande;
(20) Tijuca Tênis Clube; (22)
Municipal; (24) América; (25)
Clube Mauá de São Gonçalo;
(26) Real Show de Realengo;
(27) A.A. Vila Isabel; (28)
CBSM, V. Carvalho.
______________________
Atenção: ajudem-nos a compro-
var a utilidade desta seção in-
formando ao promoter de baile
onde encontrou a programação.
_______________________
Programação sujeita a altera-
ções sem aviso prévio.  Acon-
selhamos a ligar antes de sair
para o programa.

Sobre o blog, o site e o jornal
Postagem sobre jovens talentos
Obrigada pelo apoio de sempre na divulgação de nos-
sos eventos! Este domingo que passou, comemora-
mos o aniversário do Vitor Sampaio e você pode ver
algumas fotinhos no nosso blog
http://bobcunhaeauryapires. blogspot. com.  Apro-
veito para agradecer também pela postagem das fo-
tos dele com a Amanda aqui .
Beijos, Áurya Pires**

Sobre a matéria do Campeonato de Dancesport
Quero agradecer-lhe pela nota de apoio publicada na
edição nº 9 do Jornal.  Infelizmente, devido a lesão
dos adutores da coxa esquerda do Silvio, não partici-
pamos do campeonato paulista, ocorrido no final do
II Congresso Internacional de Dança Esportiva. Po-
rém, teremos outras copas pela frente...Grande abra-
ço e parabéns por seu trabalho.
Rosana Nóbrega, assinante*

Estive presente na II Copa Paulista de Dança Espor-
tiva, pelo que pude ver, o nível técnico subiu, novas
classes vão surgindo, é o início de mais uma etapa na
Dança Esportiva no Brasil, penso que em alguns anos
teremos casais de bom nível.  É preciso estudar mui-
to, sabemos que não se conquista nada em dança es-
portiva só com estética, a técnica aplicada vale muito
e dá a verdadeira performance da dança.
MiguelC **

Consulta
Perdão por importunar, mas uma amiga quer saber
onde pode contratar um cavalheiro pra fazer par com
ela em um ou outro baile, pois ela não quer alguem q
dance só com ela. Eu sempre vou com a minha mu-
lher, de forma q tenho me dividir, sendo q a preferên-
cia é para a minha cara metade!  Sei que você prova-
velmente tem várias opções de pessoas que prestam
esse tipo de serviço profissional.  Eu frequento o
Fluminense, Olympico e alguns outros, mas não cons-
tantemente, como você, que dança com visível satis-
fação e parece-me que escreve da mesma forma!
Ricardo Professor*
NR:  Olá, Ricardo, agradecemos o contato.  Em nos-
so jornal e nos banners publicados em nossa página
na web (www.jornal falandodedanca.com.br)  você
encontrará alguns anúncios de professores e dançari-
nos que também prestam serviço como personal dan-
cer. Outra dica é sua amiga, ou você, observar um
profissional a trabalho em um desses bailes frequen-
tados por vocês e fazer a aproximação direta.

Procura-se
Podem ajudar-me a contatar Jairo Brasil, igualmente
conhecido como DJ Brasil, igualmente conhecido
como Brasil Fernandes?
Ed Boded**

Errata:

(1) Na edição passada publicamos anúncio de que no
dia  17 de agosto o Clube dos Democráticos
realizaria baile em comemoração aos 141 anos
do Clube.  Na verdade comemorou-se o dia da
padroeira do Clube, N. Sa. da Glória (que foi dia
15/08).   O Clube foi fundado em 19/01/1867, cin-
co meses depois da extração do bilhete premia-
do do dia 15/08/1866, que possibitou a criação
do Clube.  Veja matéria a respeito nesta edição e
visite o site do clube, www.clubedos democrati-
cos. com.br).

(2) Sobre a foto que
ilustra a matéria “Em
busca do aprimora-
mento técnico” (No-
tícias de Belém do
Pará, edição 9, julho/
2008), o casal à direi-
ta não é o professor
Aderson Campos e
parceira, mas profes-
sores de São Luís que
participaram do
workshop.  O profes-
sor Aderson Campos
aparece na foto ao
lado.

________________________________________
*Por correio eletrônico.
**Mensagem deixada no Livro de Visitas.
***Mensagem recebida por fax

Mensagem para esta seção?
a) por email (contato@ jornalfalandodedanca. com.br);
b) por fax (0xx-21-2535-2377);
c) por carta (veja o endereço no expediente);
d) por mensagem deixada em nosso livro de visitas,
no site do jornal, www. jornalfalandodedanca. com.br.

Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como  no
parágrafo anterior) que lhe encaminharemos um exem-
plar com os dados de cobrança (R$ 42,00 por ano,
para receber todo mês seu exemplar em casa!).

Divulgação em nossos espaços (jornal, blog, site)?
Fale com Aragão, nos tels. (21) 2551-3334 ou 9202-
6073.
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Página na Internet:

www.jornalfalandodedanca.com.br
Endereço:
Av. 13 de Maio 33 sala 1308 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  -
Cep 20031-007

Fechamento da edição:
dia 20 de cada mês
Distribuição:
a partir do dia 1º do mês seguinte
Pontos de distribuição:
eventos de dança em geral; academias de ginástica, ballet e dança;
e estabelecimentos comerciais conveniados
___________________________________________________________

Assinatura:
12 exemplares/ano (1 por mês)
R$ 42,00
___________________________________________________________

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus respecti-
vos autores, colaboradores deste informativo.

Será dia 12/10, data de funda-
ção do jornal, aos patrocinado-
res que nos prestigiaram inin-
terruptamente durante o Ano I
(ed. 01 a 12).  Aguardem deta-
lhes na próxima edição.
Excursão com a Banda
Novos Tempos
Será dia 25/10 para Campos
de Goytacazes, com baile à noi-
te no Cube de Regatas Salda-
nha da Gama.  Junte a nós e
mostre na pista a ginga carioca!
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
I Workshop Niterói de
Dança de Salão
Dias 25 e 26/10 (sábado e do-
mingo), no Barreto Social Club.
Veja anúncio detalhado na pá-
gina 12.  Inf. 9752-2207 /
8884-4331.
Curso de formação de pro-
fessores Jaime Arôxa
Conclusão em um ano.  Inclui
didática, técnica de dança, alon-
gamento, flexibilidade, ballet
clássico, inglês e oratória e la-
boratórios variados. Informe-se
no site www.jaime aroxa.com ou
nos tels. (21) 9108-4034 /
9811-3912 / 8781-3579.
Workshop de Forró para
profissionais e nível avan-
çado
Será em julho de 2009, na cia
Marinho Braz, em Laranjeiras.
Conheça o trabalho de Marinho
Braz vendo as postagens no
site do jornal Falando de Dan-
ça ou acessando o site da Cia,
www.cia marinhobraz. com.br.

Atenção:  Programação sujei-
ta a alteração sem aviso pré-
vio, informe-se antes de sair
de casa.  Ao fazê-lo, mencione
onde viu a programação, aju-
dando-nos a comprovar a uti-
lidade desta seção.

PROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DASPROGRAMAÇÃO DAS
BBBBBANDANDANDANDANDAS PAS PAS PAS PAS PAAAAATRTRTRTRTROCI-OCI-OCI-OCI-OCI-
NADORAS:NADORAS:NADORAS:NADORAS:NADORAS:

Peixinho & Cia
Inf. 2455-5109 / 9115-1112.
Programação: todas as sextas
no Clube Paratodos da Pavu-
na, a partir das 18h; todos os
sábados no Espaço Columbia,
em V. Valqueire, 18h; todos os

domingos na Oficina de Festas,
em Madureira, a partir das
20:30h. Nos demais dias, agen-
da publicada no roteiro das ban-
das, no site do Jornal Falando
de Dança (ou consulte pelos te-
lefones acima).

Music for Dance
O compacto que satisfaz!
Inf. (21) 2446-4434 / 2443-
6162 / 9862-2841 (Francisco
Santana).
Conheça nosso trabalho: toda
segunda-feira, a partir das 19h,
no Bar Boteco Carioca, no Ita-
nhangá Shopping; toda quar-
ta, no Clube Recreativo Portu-
guês, Praça Seça, Jacarepaguá,
a partir das 20h. Atenção: du-
rante o mês de setembro, en-
trada franca no baile das quar-
tas do Cl. Recreativo Portugu-
ês, basta mencionar este
anúncio. Assista aos clipes de
nosso trabalho no link de Ro-
teiro das Bandas do site deste
informativo.

TriniDance
Animando as noites de Copa-
cabana: toda sexta, na Festa da
Vavá, no CIB, e aos domingos
no “Domingos Dançantes” de
Glorinha e Emília, no Olympi-
co Club.  No site do jornal Fa-
lando de Dança, assista a cli-
pes de nossas apresentações
(link ‘roteiro das bandas’).  Inf.
9854-9827.

Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580,
Sr. José – ou www.conjunto
aeroporto.mus.br. Programa-
ção de setembro: (2) Tijuca TC;
(3) Chur. Marlene; (4) Cl Mauá
de São Gonaçlo; (5) Rio Sam-
pa, às 17:30, e Cl. Arouca, às
21h; (6) Associação dos Em-
pregados no Comércio; (7) Cl.
dos Bombeiros; (10) Clube
Esperança de São Gonçalo; (12)
Rio Sampa; (17) América; (18)
Elandre; (19) Rio Sampa; (21)
Canto do Rio; (22) Mackenzie
(Baile de Aniversário do Con-
junto); (25) Cl Militar; (26) Rio
Sampa; (28) Emporium São
João de Merity; (30) Country
Club Jacarepaguá.

Em outubro, especial: baile
dia 05/10 (dia da eleição) na
Casa de Elandre, às 18h

Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Programação de setembro já
agendada:  (5) Irajá; (6) Aspom;
(7) Marinha; (11) Elite; (12)
Estudantina; (13) Aspom; (14)
Vera Cruz; (15) Mackenzie; (19)
Fluminense; (20) Helênico;
(21) Social Ramos Clube; (26)
Casa de Viseu; (27) Beija-Flor
de Nilópolis; (29) Municipal.
Atenção: dia 25/10 excursão
da Banda Novos Tempos a
Campos de Goytacazes, com
baile no Clube de Regatas Sal-
danha da Gama - junte a nós!!!!
Informações nos telefones aci-
ma, com Robson.

Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels.
3477-4308; 2464-1190; 3359-
6753; 7862-0558 id:83*
67257
Programação de final de
agosto: (30) Clube Costa Azul,
Centro de Cabo Frio, 22h; (31)
Lapa 40 graus, Domingueira
do Valdeci.
Programação de setembro:
(05) West Show Campo Gran-
de; (06) Helênico Clube 16h;
(06) Estudantina 21h; (09) Cl.
Internacional (Aterro do Fla-
mengo); (11) Restaurante Esta-
ção República; (12) Fluminen-
se; (13) América; (14) Lapa
40graus; (17) Estudantina;
(18) Espaço Columbia; (19)
West Show Campo Grande;
(20) Tijuca Tênis Clube; (22)
Municipal; (24) América; (25)
Clube Mauá de São Gonçalo;
(26) Real Show de Realengo;
(27) A.A. Vila Isabel; (28)
CBSM, V. Carvalho.
______________________
Atenção: ajudem-nos a compro-
var a utilidade desta seção in-
formando ao promoter de baile
onde encontrou a programação.
_______________________
Programação sujeita a altera-
ções sem aviso prévio.  Acon-
selhamos a ligar antes de sair
para o programa.

Sobre o blog, o site e o jornal
Postagem sobre jovens talentos
Obrigada pelo apoio de sempre na divulgação de nos-
sos eventos! Este domingo que passou, comemora-
mos o aniversário do Vitor Sampaio e você pode ver
algumas fotinhos no nosso blog
http://bobcunhaeauryapires. blogspot. com.  Apro-
veito para agradecer também pela postagem das fo-
tos dele com a Amanda aqui .
Beijos, Áurya Pires**

Sobre a matéria do Campeonato de Dancesport
Quero agradecer-lhe pela nota de apoio publicada na
edição nº 9 do Jornal.  Infelizmente, devido a lesão
dos adutores da coxa esquerda do Silvio, não partici-
pamos do campeonato paulista, ocorrido no final do
II Congresso Internacional de Dança Esportiva. Po-
rém, teremos outras copas pela frente...Grande abra-
ço e parabéns por seu trabalho.
Rosana Nóbrega, assinante*

Estive presente na II Copa Paulista de Dança Espor-
tiva, pelo que pude ver, o nível técnico subiu, novas
classes vão surgindo, é o início de mais uma etapa na
Dança Esportiva no Brasil, penso que em alguns anos
teremos casais de bom nível.  É preciso estudar mui-
to, sabemos que não se conquista nada em dança es-
portiva só com estética, a técnica aplicada vale muito
e dá a verdadeira performance da dança.
MiguelC **

Consulta
Perdão por importunar, mas uma amiga quer saber
onde pode contratar um cavalheiro pra fazer par com
ela em um ou outro baile, pois ela não quer alguem q
dance só com ela. Eu sempre vou com a minha mu-
lher, de forma q tenho me dividir, sendo q a preferên-
cia é para a minha cara metade!  Sei que você prova-
velmente tem várias opções de pessoas que prestam
esse tipo de serviço profissional.  Eu frequento o
Fluminense, Olympico e alguns outros, mas não cons-
tantemente, como você, que dança com visível satis-
fação e parece-me que escreve da mesma forma!
Ricardo Professor*
NR:  Olá, Ricardo, agradecemos o contato.  Em nos-
so jornal e nos banners publicados em nossa página
na web (www.jornal falandodedanca.com.br)  você
encontrará alguns anúncios de professores e dançari-
nos que também prestam serviço como personal dan-
cer. Outra dica é sua amiga, ou você, observar um
profissional a trabalho em um desses bailes frequen-
tados por vocês e fazer a aproximação direta.

Procura-se
Podem ajudar-me a contatar Jairo Brasil, igualmente
conhecido como DJ Brasil, igualmente conhecido
como Brasil Fernandes?
Ed Boded**

Errata:

(1) Na edição passada publicamos anúncio de que no
dia  17 de agosto o Clube dos Democráticos
realizaria baile em comemoração aos 141 anos
do Clube.  Na verdade comemorou-se o dia da
padroeira do Clube, N. Sa. da Glória (que foi dia
15/08).   O Clube foi fundado em 19/01/1867, cin-
co meses depois da extração do bilhete premia-
do do dia 15/08/1866, que possibitou a criação
do Clube.  Veja matéria a respeito nesta edição e
visite o site do clube, www.clubedos democrati-
cos. com.br).

(2) Sobre a foto que
ilustra a matéria “Em
busca do aprimora-
mento técnico” (No-
tícias de Belém do
Pará, edição 9, julho/
2008), o casal à direi-
ta não é o professor
Aderson Campos e
parceira, mas profes-
sores de São Luís que
participaram do
workshop.  O profes-
sor Aderson Campos
aparece na foto ao
lado.

________________________________________
*Por correio eletrônico.
**Mensagem deixada no Livro de Visitas.
***Mensagem recebida por fax

Mensagem para esta seção?
a) por email (contato@ jornalfalandodedanca. com.br);
b) por fax (0xx-21-2535-2377);
c) por carta (veja o endereço no expediente);
d) por mensagem deixada em nosso livro de visitas,
no site do jornal, www. jornalfalandodedanca. com.br.

Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como  no
parágrafo anterior) que lhe encaminharemos um exem-
plar com os dados de cobrança (R$ 42,00 por ano,
para receber todo mês seu exemplar em casa!).

Divulgação em nossos espaços (jornal, blog, site)?
Fale com Aragão, nos tels. (21) 2551-3334 ou 9202-
6073.
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