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Mensagem ao Leitor

Jornal Falando de Dança
lança campanha por
novos assinantes

foto: Leonor Costa

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

clarou Conceição da Bahia.
A campanha faz parte da comemoração do primeiro ano de fundação do
jornal, a completar-se dia 12 de outubro. Durante a campanha, cujos detalhes estão anunciados nesta edição,
o novo assinante ganhará uma camiseta com a logo do jornal. Já o assinante que indicar um amigo ganhará

uma caneta comemorativa.
Ter um bom quadro de assinantes é
uma forma de se obter subsídios adicionais para o custeio da publicação,
já que sua distribuição é gratuita. Fora
isso, é através das assinaturas que podemos aferir o alcance de nosso informativo. Hoje, temos assinantes do
Amapá ao Rio Grande do Sul, que
tomaram conhecimento de nossa publicação através de nossa página na
internet. E só não remetemos a publicação para o exterior devido aos altos
custos da remessa, pois já fomos contatados a respeito. O número de assinantes no Rio de Janeiro, porém, ainda é pequeno e esperamos, com a
campanha, incentivar os leitores deste
Estado a aderirem a nossos quadros.
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O auge da campanha se dará no domingo dia 12 de outubro, no evento
Domingos Dançantes, organizado por
Glorinha e Emília na boate do Olímpico 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, sorteios e muito bolo.
Uma forma singela de retribuir o
apoio e o carinho de leitores e patrocinadores, que nos levaram a investir
não só nas comemorações de aniversário, mas também na qualidade da impressão gráfica, com a introdução da
capa em off-set, melhorando a apresentação deste informativo.

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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Destaque de capa

Bruno Motta
Dançarino espera repetir o sucesso
de seu baile de aniversário do ano
passado, agora em um espaço maior,
no Tijuca Tênis Club
Ano passado, o dançarino Bruno Motta lotou o Clube 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 decidiu, este ano, organizar o evento em um espaço maior. “Sempre quis fazer um grande baile no Tijuca,
pois a pista é ótima e sabe como é, dançarino de salão 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 Robertinha, Carlos Bolacha e Kessy Goudard, Lídio
Freitas e Ursula Geremias - todos com presença confirmada, além da apresentação, claro, do aniversariante, 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 enfermagem. Assistindo a algumas apresentações de
dança de salão, ficou entusiasmado e começou a frequentar 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

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 queriam um professor que ensinasse os movimentos
estilo Jimmy. Também por indicação dele fui contratado 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 pensa em largar sua atividade principal.
“Amo a dança mas desejo prosseguir
na área da saúde. Para isso estou
cursando a faculdade de enfermagem, com o rendimento obtido como professor. Mas assim 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.

foto: Leonor Costa
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com mais de 3.500 espectadores. Espera-se este ano a superação 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 Paralela dará oportunidade às crianças em tratamento de assistirem às apresentações.
Outra novidade este ano é a ajuda de custo aos coreógrafos que inscreverem seis ou mais bailarinos. Além disso, a
presença de um avaliador, que dará um parecer sobre o trabalho 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 acessados no site www.mostradedanca.com.br.

Participação carioca na Mostra Infantil: equipe e
crianças do Projeto Alvinho’s Dance, com os professores Rachel Mesquita e Alvaro Reys nas duas extremidades.

Dança Infantil

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
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Sobre a Mostra
Em sua sétima edição, a Mostra é uma realização de Lenise
Pavan (diretora geral) e Carlos Eduardo de Andrade (coordenador geral), tendo por finalidade estimular as formas inovadoras de pesquisa em dança, divulgar e incentivar a dança
como forma de expressão, valorizar e incentivar o intercâmbio 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,

Participação carioca
Na edição nº 7 (maio/08) deste informativo, publicamos matéria sobre o Projeto Alvinho’s Dance, coordenado por Rachel 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. “Ganhamos 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. Levaremos 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 professora, bastante empolgada.
Para levantar mais recursos, a Academia Alvaro’s Dance
promoverá um espetáculo dia 5 de setembro, às 21h, em forma de pré-estréia das coreografias do grupo infantil, contando 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 interessados 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.
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Um pouco de história
fotos Antônio Aragão

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.
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Era uma vez um grupo de boêmios conhecido como Grupo dos
XX Amantes, que costumava se
reunir na “Maison Rouge”, famoso 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 fanfarras, alguém propôs a fundação de
uma “sociedade carnavalesca”,
como eram chamadas as agremiações com fins sociais, recreativos, desportivos e... carnavalescos! Liderados pelo português
José Alves, o grupo se cotizou
para adquirir um bilhete de loteria com extração no dia de Nossa
Senhora da Glória, 15 de agosto,
com a promessa de que, se sorteado fosse, a verba do prêmio seria destinada à fundação da tal sociedade. E não é que o grupo tirou a sorte grande!
Com o valor do prêmio, de 15
mil contos de réis, uma fortuna
para a época, a promessa foi cumprida e, cinco meses depois, em
19 de janeiro de 1967, foi fundado o “Democráticos Carnavalescos”, mais tarde rebatizado de
“Clube dos Democráticos”.
José Alves tornou-se o primeiro presidente do Clube e, como
prova de devoção e gratidão, mandou vir de Portugal, naquele mesmo ano, a imagem de Nossa Senhora da Glória que há 141 anos
é mantida na sede social, e em
cuja homenagem são feitos festejos todos os anos.

É verdade que os
“Bailes da Glória”,
em que os associados compareciam
com traje a rigor, já
ficaram há muito no
passado, juntamente
com as grandes sociedades carnavalescas. Mas o Clube
dos Democráticos,
único sobrevivente
dessa época gloriosa, manteve a tradição até hoje, homenageando todos os
anos sua santa padroeira. “Os festejos
em homenagem à
Nossa Senhora da
Glória é uma tradição 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”, declarounos Prentice dos Anjos, atual presidente do Democráticos.
O diretor do Jornal Falando de
Dança, Antônio Aragão, esteve
presente aos eventos comemorativos, realizados no domingo, dia
17 de agosto, que incluíram missa no Hall dos Grandes Beneméritos, coquetel de confraternização e o baile social, com animação da Banda Paratodos.
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Os festejos em homenagem à santa padroeira do Clube dos Democráticos 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

Jaime Arôxa em aula no curso para professores: planos para que o curso venha
a ser reconhecido pelo MEC. Na outra
página, parte dos alunos inscritos.

Nos anos 80 ele chegou ao Rio em
busca de novos horizontes e logo tornou-se assíduo frequentador das noites 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-

Após comemorar 27 anos de dança, ele fala, em entrevista ao Jornal 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
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, dentre outros, Waldir Matos, Russo, Trajano, Yedda Cardoso, Maria Antonietta, Esquerdinha (não cheguei a ver
Mário Jorge nas pistas). Os bailes
mais badalados eram os do Asa Branca, do Sírio, do Internacional (no Aterro 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 maiores promotores de bailes da época.

As bandas mais famosas eram Os
Devaneios, Copa 7 e Aeroporto e
havia as orquestras comandadas pelos maestros Carioca e Cipó. O ritmo mais popular era o samba de gafieira.
Sobre o que introduziu de novo na
dança de salão
Antes as pessoas que queriam aprender academicamente tinham aulas particulares com professores de dança.
A inovação foi desenvolver uma metodologia de ensino que permitisse a
um só professor ensinar para um número maior de alunos simultaneamente, com formação de pares entre eles,
e não aluno(a) com professor(a). Ou-

tra inovação foi a introdução da figura do bolsista, para permitir a matrícula de damas que não dispunham
de parceiros de dança. Também
passei a estimular a expressão dos
sentimentos através da dança, a
consciência corporal, a musicalidade, 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 professores há dez anos mas este é o primeiro de teor mais amplo, com duração
de um ano. Além das aulas de dança, há palestras, laboratório, aulas de
psicologia, de inglês, de português,
oratória, liderança, administração.
Não é oficial mas o mercado reconhece o valor de quem faz meus cursos de especialização. Este curso começou em agosto com 50 alunos,
pouquíssimos do Rio, infelizmente. A
grande maioria veio de outros estados para se aperfeiçoar. Muitos deixaram suas próprias academias de
dança com administradores, para vir
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aqui fazer o curso. Esperamos com o
tempo ter o reconhecimento do MEC
e o credenciamento para fornecer diplomas.
Sobre o que mudou na dança nesses 27 anos
Muita coisa mudou. Eu influenciei durante muito tempo, depois me concentrei na minha área de atuação, me desgarrei 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 pessoas não se entendem. Eu não quero
pertencer a esse mundo, eu quero fugir dele.
Sobre a dança de salão
competitiva
Eu acho que a competição aperfeiçoa
as intrigas, a concorrência e as rivalidades. O que estimula a pessoa a
aperfeiçoar sua técnica é o desejo de
vencer seus próprios limites e não vencer o outro. Porque se eu quiser superar alguém, algum dia eu vou ser superado 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 passado? Ser o ex-campeão de salsa deste
ano. Ou tentar tornar-se campeão novamente. 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 pessoas, é uma competição de altíssimo
nível, com regras seculares. Só em
estar lá já é um grande status e extrapola essas competições bairristas.
Porque eu te digo: um dos grandes
problemas da dança são as competições. A dança de salão fracassou
nos grandes países onde há competições. Na Europa, a dança enquanto baile, social, ritualística, fracassou
porque os professores levaram para as
salas de aulas os critérios da dança competitiva, fabricando
um monte de robozinhos e afugentando
as pessoas de idade
ou aquelas que não
tinham interesse em
competir.
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ficará a administração e a sede da cia
de dança, além da utilização das amplas salas para ensaios, cursos específicos e shows, como o que vamos
montar para Las Vegas.

somos todos iguais, apenas nascemos em momentos diferentes. Cada
um contribui de uma forma, os jovens com sua energia, os mais velhos com sua experiência.

Sobre o ritmo preferido dos jovens

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

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 diferenciação, essa segregação. O que
há aqui é uma integração, a idéia que

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,

dia 11/09
quinta-feira
BANDA
PARATODOS!

Veja na página 13 e no roteiro dos
bailes a programação social da academia
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Especial Salsa

Correspondente do Jornal
Falando de Dança cobre o
evento Salão Nordeste

foto: acervo Duda Vilanova
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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
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 depoimento de tudo que viu, ouviu e participou, que pode ser acessado na página
do jornal na internet, e concluiu: “o Salão Nordeste foi, indubitavelmente, um
grande marco na produção de eventos
de dança no Nordeste - professores internacionalmente reconhecidos, participantes de vários lugares do país (e não
apenas do Nordeste), bailes muito bem
estruturados, apresentações de altíssimo nível (daquelas que muita gente só
vê no YouTube) e, paralelamente, a etapa nordestina do maior campeonato de
salsa do mundo. Foi, de longe, e commuita folga, o melhor evento de danças
de salão realizado no Nordeste”, escreveu-nos Duda.
A seguir, um resumo do relato.

Palestra de abertura
Os palestrantes Rita Jordão (Universidade Estácio de Sá, RJ) e Douglas
Mohmari (Conéxion Caribe e Faculdade Metropolitana de Curitiba), mediados por Demetrius Gonçalves, todos
pesquisadores em dança, atraíram a tenção de grande número de participantes,
principalmente professores, interessados no debate sobre a profissionalização e a formação do professor de dança de salão e sobre a intervenção constante do CONFEF/CREF nessa atividade.

Da esq. para a direita: os organizadores artísticos, Everaldo e
Sulema, com Duda Vilanova, nosso correspondente no evento.

ra Gaetan (Colômbia).

Substituto à altura
Outro que não pôde comparecer devido a uma intervenção cirúrgica de última hora foi Ezequiel Merlo, argentino
que daria aulas de tango com sua parceira, Laura Santiago, que acabou dando as aulas com Tony Palhano. Tony
Palhano, de Fortaleza, especialista no
ritmo, foi um substituto à altura. “Suas
Orville
A sumidade canadense da salsa, em oficinas de tango intermediário e avancima da qual girou todo o marketing do çado foram duas das mais cheias e coCongresso, resolveu cancelar sua par- mentadas do evento, e com razão, pois
ticipação a 15 dias do evento. Segundo foram aulas muito boas”, impressionouDuda, não fez falta: os organizadores se Duda.
prontamente o substituíram por profissionais de igual ou maior gabarito - Outros destaques
Jimmy Ruiz e Keren Ashri (N. Iorque), Em seu longo relato, Duda destacou em
Diego Smud (Argentina), Fabian e Lau- especial alguns profissionais cuja didá-

tica de aula e movimentos propostos lhe
impressionaram. Gustavo Regalado e
Polyana (PE) foram elogiados pela didática (“algo a ser imitado pelos professores de qualquer ritmo”). Alex
Amorim e Islânia Lopes (CE) se destacaram ao proporem um novo entendimento corporal para o soltinho, com influência do jive (“já estava na hora de
alguém tentar transformar o soltinho em
uma dança de verdade”). Alex Ramos (BA/CE) ministrou uma das oficinas mais procuradas (“sua aula de shines foi excelente”). Já os cariocas Érico Rodrigo e Rachel Buscácio foram
elogiados pela apresentação de tango
(“de todas as que já vi ao vivo, arriscome a dizer que foi a melhor, e a aula de
musicalidade deles também foi super
elogiada”). Por fim, destaque para a
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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 passos a ser imitada pelos participantes,
ele voltou a sua aula de rumba ao sentimento que se deve ter ao dançar
esse ritmo, demonstrando uma pesquisa madura de movimentos”).
Sobre os bailes
“Foram muito bons. Não previlegiaram 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 vencedores antes de iniciadas as provas.
Eles preferiram disputar a etapa nordestina em vez da paulista fugindo do
risco de ficarem para a repescagem
na etapa paulista. A premiação, passagem e estada em São Paulo, para
as semi-finais na capital paulista, eles
elegantemente cederam aos segundos 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

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
Para quem não está acompanhando
nossas matérias a respeito, o World
Salsa Open de Puerto Rico é talvez o
mais famoso e importante campeonato de salsa do mundo, possuindo etapas em muitos países, inclusive regionais, como é o caso do Brasil (veja matéria 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 estada para participarem das semifinais
em Puerto Rico, mas nem todos conseguiram o patrocínio necessário para
complementar o custeio da viagem.
Dos quatro casais que foram representar 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 semifinal erramos nossa coreografia e
caímos na final para a décima colocação”, declarou Rodrigo Oliveira em
entrevista ao Jornal Falando de Dança. Rodrigo e a parceira Karina competiam pela terceira vez e ganharam
respeito na comunidade internacional,

Sindicato dos Profissionais da Dança do RJ
Av. Pres. Vargas 583-b salas 2206 / 2007
tel. (21) 2224-5913 / 2531-7541
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estaremos no Rio Grande do Sul”, informa Carine.
Em tempo: os vencedores este ano
foram os mesmos do ano passado, os
representantes da Espanha Adrian Rodriguez e Anita Santos (esta, brasileira). 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

tendo sido convidados a dar uma aula
no Congresso que aconteceu paralelamente.
Aliás, também os brasileiros Patrick
Oliveira e Fabiana Terra (quinta colocação ano passado e sétima este
ano) deram aula no Congresso. E
Carine/Burracha & Ricardo/Kleire se apresentaram representando a Cia Phenix, de São Paulo.
“Fomos com uma coreografia de
samba no pé, gafieira, salsa e capoeira, fomos muito aplaudidos e
elogiados por todos”, declarou-nos
Carine de Morais também em en- Os três primeirso colocados, em foto divulgação
trevista. Ela e Burracha tiraram
o primeiro lugar ano passado no Brasil Carlos Caballero - Venezuela; (5) JaSalsa Open e em P. Rico ficaram na ckeline Ramos e Christian Santiago Puerto Rico; (6) Sabrina Kacheroff e
13ª colocação.
Além da experiência de conviver Miguel Bastida - Espanha; (7) Fabiacom campeões mundiais e por à prova na Terra e Patrick Oliveira - Brasil;
sua técnica, participar (e, melhor ain- (8) Jessica Aquiles e Edwin Nieves da, ter boa colocação) de competições Puerto Rico; (9) Kleire Tavares e Ritem valorizado o currículo profissional cardo Melo – Brasil; (10) Karina Carde nossos dançarinos. “Estamos sen- valho e Rodrigo Oliveira – Brasil.
do chamados para aulas particulares e
Breve, no site do jornal, a matéria
estamos fechando (contratos) para dar
completa com as entrevistas com Caworkshops em algumas cidades. Em
setembro estaremos em um Congres- rine Morais e Rodrigo Oliveira, bem
so em Belém do Pará e em novembro como os vídeos das apresentações.
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Eventos solidários

Vem Dançar
Comigo no Escuro
Eventos com deficientes visuais, ligados à área de saúde, já vinham acontecendo com a coordenação do Lions Clube de Sernambetiba, através
da Sra. Vicenti Donati, assessora da
visão e prevenção ao glaucoma daquela entidade. Este ano, porém, uma
conjunção de forças de alguns grupos,
ligados à inclusão social dos DV, resultou 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

faz parte Viceli Donati (Assessora da
Visão do Governador do Lions
DLC1) e seu marido, Maurício Donati, que incansavelmente buscam novos parceiros que acreditam que, unidos, pode-se implantar um campo de
trabalho mais amplo para pessoas DV
comprovadamente competentes, proporcionando-lhes oportunidades de
trabalho, satisfação pessoal e qualidade 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 proporcionada pela DV Lúcia Telles (violão e
voz). Após o almoço, Tarde da Nutrição, Saúde e Beleza, com desfile de

foto: Antônio Aragão

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

algumas peças confeccionadas com
material inusitado, pela DV Rosangela. Em seguida, show do DV Claudinho, com a performance “O Máscara”; 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 liderado pelo tecladista DV Adriano. Por
fim, às 19h, o Baile Vem Dançar Comigo no Escuro.
Sobre o baile

O projeto do baile foi criado pelo DV
Waldir Lopes, apaixonado pela dança, com o intuito de conscientizar todos os presentes que deficientes visuais podem dançar em lugares públicos sem causar preconceitos (o grupo de dançarinos têm aulas de dança
no Instituto Benjamin Constant).
“Será um grande desafio participar
deste baile”, contou-nos em entrevista a produtora de eventos solidários
Talluma De Luca, alguns dias antes,
explicando que os convidados “videntes” receberão óculos escuros arte-
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Organizadores, equipe de voluntários e DVs: aulas na UERJ e
Benjamin Constant

sanais, especialmente confeccionados
para o baile. “O vidente sentirá por
algumas horas o dia-a-dia de uma pessoa deficiente visual, desfrutando de
uma experiência inesquecível, passando momentos de muita emoção, dançando 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 Talluma e Viceli Donati (Lions Clube). Na ocasião,
falou-se da campanha que será
lançada pelo Lions Club a nível
internacional, em
outubro, para a
prevenção ao
glaucoma e a outras doenças,
como o diabetes, que podem
levar à cegueira.
No Rio, a campanha será em
local cedido pela
UERJ, nos dias
29, 30 e 31 de
outubro. Haverá palestras na área de prevenção à
cegueira, uma peça teatral encenada
por alunos do Instituto Benjamin

Constant, uma feirinha mix com exposição e venda de objetos artesanais confeccionados pelos DV, e uma
montagem denominada “Degustação
com emoção”, em que os videntes,
vendados, serão guiados pela exposição, que será “sentida”, e não “vista”, pelos visitantes. O encerramento, com um baile nos moldes do Domingo Solidário, ainda está em estudos.
Para aqueles que receberem esta
edição na última semana de setembro:
o baile Vem Dançar Comigo no Escuro será dia 31 de agosto, 19h, na
Rua do Catete 326 (entre o teatro
Cacilda Becker e as Sendas).
Para mais informações sobre o baile ou como participar desse movimento solidário, os telefones das produtoras são 9139-6700 / 9956-2571.
Brevemente, no site do jornal, nossa cobertura dos ensaios e do evento
Domingo Solidário.

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

Em São Paulo,
baile beneficente
ajuda abrigo de
menores
A realização de bailes e bingos tem
sido uma das formas mais eficazes
para se levantar fundos para caridade, pois as pessoas são convidadas a participar sem nenhum (ou
quase) custo adicional a não ser o
valor do ingresso, sendo o resultado do evento revertido para entidades necessitadas.
Pela segunda vez, a professora
Rosana Nóbrega, nossa colaboradora em São Paulo, realiza um baile
beneficente, dia 27/09, às 21h, no
bairro de Santana, capital (R. Gabriel Prestes 81), em prol do abrigo
de menores “Cantinho que encontrei”. “O evento terá música ao vivo
e apresentações de dançarinos das
academias Movimento Livre, Cia La
Luna, Jaime Arôxa Santana e Equipe Marcos Brilho, sendo a renda
revertida em alimentos para o abrigo de menores”, esclarece Rosana.
Além das citadas academias, o
evento tem o apoio dos jornais Dance (SP) e Falando de Dança (RJ).
Fica a dica para os nossos leitores paulistas, que gostam de dançar
e são solidários.
Inf.: (11) 8211-2100.
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Pequenas notas
Do Ceará para a África
Especializado em tango, e presença
de destaque no Salão
Nordeste (veja matéria na página 10), o
professor Tonny Palhano posa aqui de
passista de escola de
samba em Dakar, Senegal, com componentes de sua cia de dança. “O Ceará foi escolhido para representar o Brasil em evento
idealizado pela embaixada brasileira, de intercâmbio cultural, no qual estiveram
presentes autoridades e investidores
do Senegal, Cabo Verde e Guiné Bissau”, conta-nos Tonny. “Apesar de
nossa grande paixão ser o tango,
aceitamos a proposta e a oportunidad 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 também realizou um workshop de salsa
em uma academia local (“a curiosidade em relação ao estilo que se dança aqui foi grande, pois eles lá dançam o estilo europeu”).
A viagem trouxe-lhe outros convites profissionais. “Desse workshop
de salsa surgiu a proposta de reali-

zarmos um espetáculo que inclui o tango (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 técnico do II Campeonato de Dancesport
O II Campeonato de
Dancesport reconhecido pela IDSF
(Internacional Dancesport Federation) foi realizado em São Paulo, no
encerramento do II Congresso Internacional de Dancesport, organizado
pela Confederação Brasileira de Dança Esportiva, entre os dias 19 e 27
de julho. Rosana Nóbrega, nossa
assinante que ficara em segundo lugar 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 árbitros da Copa Paulista, e ele expressou 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 parceira Tammy. Milton e Stephanie,
seus alunos, ficaram em 2º lugar.
Douglaz Dainez, professor e proprietário da Movimento Livre Academia de Danças, afirmou que iria continuar seus estudos de dancesport e
já tinha acertado aulas particulares.
Fiquei contente, pois isso auxilia na
disseminação e no aumento de interesse 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 confirmou mais uma vez sua grandiosidade, 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 Friburgo, Rio de Janeiro, foi uma das três
cias de dança de salão a se apresentar no Festival e seus integrantes ficaram impressionados com o alto nível 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 dança do mundo mesmo. Apesar da dança de salão ser bem fraca em termos
de grupos participantes, o público
demonstra interesse pela modalidade 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 competitiva quanto em palcos abertos. Contudo, o alto nível do festival não permite que nem mesmo as modalidades com menor número de grupos
deixe a desejar. Sem dúvida foi uma
experiência incrível e de grande aprimoramento profissional tanto para
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Da esq. para a dir., Fernando, Nayara, Larissa, Kadu,
Amanda e Rafael: show especial de boas vindas

mim quanto para o restante do grupo. Espero que no próximo ano outros grupos, motivados pela nossa
ida, participem e enviem suas inscrições, para que a dança de salão possa se propagar em Joinville também,
e difundir cada vez mais esta modalidade 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 deles no blog Falando de Dança), estão no Rio para bem merecidas férias de 30 dias - sem aulas, bem entendido. “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 claro que não poderiam deixar de comemorar 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 nossas duas coreografias mais novas e
chamamos a galera que sempre está
com a gente, Cia Dom, Jimmy e Roberta e Leo,claro, Rafael Oliveira e
Amanda, Fernando e Nayara, Cia
Renata Peçanha e tem dois casais de
samba-rock que estão vindo de Campinas especialmente pra dançar no
baile, e chamamos o dj Thiago Tsunamy para animar a festa! Não vemos hora do baile começar!”.

Workshop de dança de salão prioriza 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 região. 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 Mackenzie que a zona norte tem
também profissionais gabaritados e nosso objetivo foi atingido”, disse-nos Henrique Nascimento. Com base nessa proposta, Henrique foi contatado
pela professora Sandra Lopes,
Alunos e professores do workshop Mackenzie: em primeiro plano, da esq. para a direita, Shock, Cristiproprietária do Studio S, em
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.
Niterói, para uma parceria na
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realização do I Workshop de Dança
de Niterói, reunindo majoritariamente profissionais atuantes nas áreas de
Niterói e São Gonçalo. O workshop
será dias 25 e 26 de outubro, no Barreto 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 expectativas, sendo destaque de capa em
informativo de grande circulação na
Baixada. Segundo sua organizadora, Natália Giehl, administradora da
Rio Sampa, foram 70 academias inscritas, de todas as partes do Rio mas
predominantemente da Baixada Fluminense, que apresentaram várias
modalidades de dança, atingindo um
público de mais de 4 mil pessoas, nos
dois dias do evento (9 e 16 de agosto).
A próxima Mostra de Dança Rio
Sampa será dia 11 de outubro, véspera do dia da criança, e será exclusivamente infantil. As inscrições já
estão abertas. Informações no tel.
(21) 2667-4662.
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O casal na missa no Rio

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 presença da família é muito importante”, declarou José Costa, proprietário da PontoZip
Auto Peças e nosso anunciante de primeira hora
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 família, 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 (“naquela época, a colônia portuguesa era
grande e os bailes eram muitos, pois
havia muitos clubes portugueses e as
famílias usavam os bailes para apresentar seus filhos e filhas a eventuais pretendentes”, explica Olga). Conheceram-se quando ele a tirou para dançar
e não pararam mais, sempre frequentando 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 interessei em aprender. Zezé Magela foi
meu primeiro professor, tinha muita
paciência comigo”, conta José, que ultimamente vai e volta das aulas de dança na ACM (“agora viajamos muito, estamos curtindo a aposentadoria”).
Mas a dança não poderia ficar de fora
das comemorações, com toques diferentes (“No Rio, onde os convidados
eram mais funcionários, fizemos uma comemoração
mais carioca, com rodízio de pizza e crepes
e som de dj; em
São Paulo foi teclado e voz, em ambiente de buffet;
em Portugal, na aldeia, a festa foi
mais típica, com
concertinas
e
castanho-

las, curtimos bastante todas elas”). Os
festejos começaram no Rio, dia 31/07
(“na mesma hora e igreja onde nos casamos”, frisa Olga) e terminaram dia
17/08, em Queimadela, lugarejo ao norte
de Portugal. “Mas a lua de mel continua até 15/09”, brinca José, que gosta
muito de passear pelas aldeias nas montanhas e recordar seu tempos de infância. “As aldeiras estão como cidadesfantasmas, é uma pena. Os jovens querem ficar nas cidades, com mais conforto, aqui só ficam os velhos”, lamenta.
Curiosidade: como escolheram o
local aqui no Rio? “Pelo Jornal Falando de Dança. Vi na
última página a propaganda do
Estação República. Como os
funcionários não tinham carros para levá-los da igreja para
o local da festa, pesou na decisão o fato do restaurante ter
dois micro-ônibus para servir 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.

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

Comemorando com a família em Portugal.

Igreja de Queimadela, no norte de Portugal, onde foi rezada a terceira missa.o

No rodízio do Restaurante Estação República.o
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Circulando

(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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(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.

(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.

Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores
SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h, no Clube Mackenzie, Méier, com música ao vivo.
Org. João de Quintino. Programação de SETEMBRO: (1) Bd
Som Maior; (8) Os Devaneios;
(15) Novos Tempos; (22) Aeroporto; (29) Os Devaneios.
Inf. 9613-8079.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no Passeio Público Café, Centro do Rio, com Bd
Pérolas (pegue o cupom de desconto no site do jornal ou recorte o anúncio publicado nesta edição). Na última segundafeira do mês, os aniversariantes
do mês não pagam ingresso e ganham bolo. Inf. 2549-9472 /
9135-9019.
Prática de Tango
Quinzenalmente, no Espaço Rio
Carioca, em Laranjeiras (ao lado
das Casas Casadas). Organização Bob Cunha y Aurya Pires.
Programação em julho: a informar. 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 municipal. com.br.
Baile de Aniversário do
Conjunto Aeroporto
Dia 22/09, no Clube Mackenzie, Méier, a partir das 18h. Inf.
2280-2356 / 9994-580.
TERÇAS
Baile das Rosas
Toda 2ª terça-feira do mês, no
Amarelinho da Cinelândia, a
partir das 19h, com Banda Pérolas, sorteio e equipe de dançarinos. 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 primeira 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 ONGATI na Praia Vermelha
Baile organizado pela ONG
Amigos da Terceira Idade, no
Círculo Militar da Praia Vermelha, todas as terças, a partir das
17h, com excelentes instrutores, ambiente refrigerado e uma
vista maravilhosa. Inf. 22759675 / 8608-5977 / 96201765.
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, 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.
Q UAR
TAS
ART
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.: 22956892 / 8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de
16:30h, no América F. C., com
música ao vivo. Realização: diretoria 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) Luizinho e cia; (17) Pop Music; (24)
Lucídio e cia; (01/10) Pop
Music. Inf. 2620-8018 / 27175023.
Happy Hour na Ac. Luciana Santos
Novo dia: 2ª quarta-feira do
mês, de 18 às 22h, no Centro do
Rio. Inf.: 2257-0867 / 99867749.
Quarta dançante no Pampa Grill
Sob comando de Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, todas
as quartas, no Centro da Cidade, a partir das 18h, com direito
a mesa de frios e com dj Leo
Pers. Imprima seu cupom de
desconto, no site do jornal (clique 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 totalmente 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 Cigana, 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.
Q UINT
AS
UINTAS
Festa da Léa & Dorita
Opção para se dançar de rostinho colado. Agora, de volta ao
The Office, a partir das 20h!
Aniversariante do mês (ingresso grátis): comemoração na terceira quinta do mês). Inf.: 38790846 / 8762-1609 / 25275779.
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: aniversariantes do mês não pagam ingresso 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 dançar, organizado por Geraldo
Lima, todas as quintas, no Amarelinho da Cinelândia, a partir
das 19h, com muito swing, bossa 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 total e ingresso popular todas as
quintas-feiras, 12h. Inf. 8166-

0404 / 2223-4066 / 87784066.
Novo point musical
Agora, no Restaurante Estação
República, um espaço totalmente 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: 21285650.
Baile Especial na Academia Jimmy de Oliveira,
Catete
Será dia 04/09, com todos os ritmos de salão, a partir das 22h,
com dj Thiago Tsunami e apresentações de grandes dançarinos, 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 Paratodos. Veja anúncio na página 12. Inf. 2606-8793 / 94719551.
Grande Baile da Consciência Negra
Dia 20/11, feriado, a partir das
16h, no Helênico Clube, com a
banda Os Devaneios. Veja
anúncio na página 3. Inf. 25272300 / 3852-2135.
SEXT
AS
SEXTAS
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. 36531560 / 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 Vasconcellos. DJ Viviane Chan. Inf.:
2252-3762 / 8117-5057.
Forró For All
A partir das 22h, no Núcleo de
Dança Renata Peçanha, no Centro do Rio., baile de forró com
vários dj’s. Próximo: (a informar). Inf. 2221-1011 / 98791502 / 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. agendado: 20/09, no Tijuca tênis Clube, no sábado, excepcionalment.. 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 Santos. Inf. 3899-7767 / 97522207.
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 Pedrada, nas demais, dj Luiz Valença). Inf.: 3872-5264.
Festa da Vavá
Músicas dançantes e flash backs, org. por Vavá, toda sexta, a
partir das 20h, no CIB, Copacabana, com TriniDance e dj dinho tocando o melhor dos anos
70-80-90. Inf. 2507-6538 /
8116-0892 / 2549-9702.
Baile no Espaço X de Stelinha Cardoso
Baile da academia, no Centro do
Rio, das 18 às 22h, em comemoração aos aniversariantes do
mês. Anote a programação de
2008: 26/09 (Baile da Primavera); 31/10 (Haloween); 28/
11 (Baile do Havaí). Inf. 81660404 / 2223-4066 / 87784066.
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 Produções, 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 Conjunto Aeroporto. Aula grátis
incluída no ingresso, das 16:30
às 17:30h. Dançarinos contratados pela casa. Na última sexta 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 ambientes (dança de salão e forró) com
dançarinos (fichas grátis). E
toda última sexta-feira do mês,
baile comemorando os aniversariantes do mês. Inf. 22050118.
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 Conceição da Bahia, consiste em
bailinho com apresentações, na
Praça Lamartine Babo, na Tijuca. 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 totalmente 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 Espaço X de Stelinha Cardoso, com
produção de João Piccoli. Próximo agendado: 12/09. Inf.
2223-4066 / 7813-6724.
Bailes da Escola de Dança Jaime Arôxa
A mais nova programação de
bailes da cidade, com a presença da equipe de bolsistas, assistentes e professores da casa.
Em setembro: (05) Tangos e
Milongas; (12) Vai Rolar (todos os ritmos); (26) baile temático 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 Regina Vasconcellos
Dia 12/09, comemorando o aniversário da promoter. Na Ac.
Jimmy de Oliveira, Catete, a
partir das 19h, com dj Viviane
Chan. Inf.: 2252-3762 / 81175057.
Evento dançante no Vila
Shopping 226
Dia 12/09, de 16 às 20h, MPB
e bossa nova com entrada franca. 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 Clube Mackenzie, com apresentações. Inf. 3899-7767 / 97522207.
Grande baile no Olaria
Dia 31/10, grande baile com a
Bd Novos Tempos, comemorando 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 CSSERJ de Niterói
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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 Minho, em Laranjeiras, a partir das
20h, com banda ainda a defenir.
Inf. 2205-0118.
SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança
Sheila Aquino e Marcelo
Chocolate
Com dj Leo Pers. Em setembro
será dia 06. Acesse a programação de aulas e eventos especiais na página www.doisemcena.
com.br /espacodedanca/bailes.
Veja os cupons de desconto no
link correspondente, do site do
jornal. Inf. 2245-6861 / 78998273.
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h,
no Studio de Dança Marquinhos Copacabana. Inf. 22561956 / 2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de
salão com Sheila Huertas e Tainá; no segundo sábado, dança
de salão com dj Jorge Henrique;
no terceiro sábado todos os ritmos de salão com dj Kadu Vieira; no último sábado, dança de
salão comandada pelos profs
Oswaldo Albarelli e Zila Correa. Sempre a partir das 20h. Inf.
3872-5264
Baile da Academia Jimmy
de Oliveira, Catete
Todos os ritmos de salão, a partir das 21h, alternando-se os djs
Marcelinho, Viviane Chan e
Thiago Tsunami. Inf.: 22856920.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e
Milonga Real, org. Aparecida
Belotti. Próx. agendado: 27/09
(Bellinho). Inf.: 9982-3212.
Conectango
Baile de tango no primeiro Sábado do mês, no Centro Cultural Conexão, Tijuca. Próx.: dia
06/09 (21h). Inf.: 2288-1173.
Zouk 14
A partir das 22h, no Núcleo de
Dança Renata Peçanha, no Centro do Rio., festa zouk sob comando de Lloyd Feifer Próximo: não informado a tempo
(acompanhe nas dicas da semana, no site do jornal). Inf. 22211011 / 9879-1502 / 88828950.
Conexão Zouk
Baile mensal de zouk e salsa do
Centro Cultural Conexão, na Tijuca, com cortina de outros ritmos. 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. 25021694 / 2502-6752 / 25200402.
Baile da Associação Atlética Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao
vivo, das 18 às 22h, em Vila Isabel. Inf. 9979-9397.
Festa da Léa & Dorita
Opção para se dançar de rostinho colado. Agora, de volta ao
The Office, e com uma edição
mensal no último sábado do
mês, a partir das 20h, nos mesmos moldes da festa das quintas. Inf.: 3879-0846 / 87621609 / 2527-5779.
Novo point musical
Agora, no Restaurante Estação
República, um espaço totalmente reformado no terceiro andar,
com música ao vivo para ouvir
e dançar, a partir das 18h, de
quarta a sábado. Reservas:
2128-5650.
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Bailes da Escola de Dança Jaime Arôxa
A mais nova programação de
bailes da cidade, com a presença da equipe de bolsistas, assistentes 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 Paratodos e equipe de 20 dançarinos. Desconto diferenciado
para cavalheiros. Inf. 78977969.
Baile Pra Dançar
Dia 20/09, às 21:30h, no Círculo Militar da Praia Vermelha,
baile com dançarinos, comemorando o aniversário da prof. Silvia Pinheiro. Dois ambientes.
Salão 1 com bd Zero900 tocando todos os ritmos de salão.
Salão 2 com dj EvandoZ tocando zouk e salsa. Inf. 9704-8360
/ 8812-3188.
Baile de 6 anos do Conexão
Dia 20/09, a partir das 22h, no
Tijuca Tênis Clube, com Bd Paratodos 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 / 97522207.
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 Olympico Club, Copacabana, com a
Bd Paratodos, a partir das 21h.
Veja anúncio na página 13. Inf.
7829-2140 / 9975-9055.

com banda ao vivo. Inf.: 25694822 ou www.clubmunicipal.
com.br.
Grande Baile da Independência com Orquestra Tabajara
Dia 07/09, no Clube Paratodos
da Pavuna, a partir das 18h. Realização Geraldo Lima Produções, tel. 2527-2300 / 24741960.
Tarde dançante no CSSEERJ, Niterói
Dia 14/09, às 16h, com Bd Resumo e dançarinos. Desconto de
50% para cavalheiros que apresentarem o recorte do anúncio
deste baile, publicado na edição
passada deste informativo. Organização de Edson Santos. Inf.
2604-4014.
Baile da Primavera no Domingos Dançantes
Dia 21/09, a partir das 20:30h,
festa temática “Estão voltando
as flores”, organizada por Glorinha e Emília. Com o Grupo Trinidance e dj Murilo. Recorte o
anúncio publicado nesta edição
(pág. 13) e obtenha desconto no
ingresso. Inf. 9979-0057 /
9772-2051 / 2553-3600 / 25606276.
Grande baile de aniversário da profa. Marise Santos 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 / 96323718.
Domingos Dançantes Especial - Aniversário da Fundação do Jornal Falando
de Dança
Festa temática comemorando o
primeiro ano da fundação do jornal, dia 12/10, a partir das
20:30h, organizado por Glorinha e Emília. Hall da fama, distribuição de brindes, sorteio de
prêmios, entrega do troféu fidelidade aos anunciantes do jornal. Com o Grupo Trinidance e
dj Murilo. Recorte o anúncio publicado nesta edição e obtenha
desconto no ingresso. E reserve
já sua mesa! Inf. 9979-0057 /
9772-2051.

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.: 22856920.
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. 25567765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no
Olympico Clube
Todos os domingos a partir das
20:30h, organizado por Glorinha e Emília. Com o Grupo Trinidance e dj Murilo. Recorte o
anúncio publicado nesta edição e obtenha desconto no ingresso. Inf. 9979-0057 / 97722051 / 2553-3600 / 25606276.
Domingueira do Valdeci
Agora no Lapa 40 graus, com
uma grande banda a cada domingo. 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 Democráticos, no Centro do Rio, com banda 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,

OUTROS EVENTOS:
Curso de Danças Latinas
na Universidade Veiga de
Almeida
Ministrado pelo professor cubano Clemente Zamorra (salsa, merengue, danson, mambo, rumba,
cha-cha, rueda de cassino). Inf.
na pró-reitoria ou tel. 25748888.
Curso intensivo de samba
De 19/08 a 18/12, terças e quintas, na Ac. Reinaldo Gonçalves,
São Gonçalo e Niterói, níveis
iniciante e intermediário. Inf.
9741-8373 / 2701-9293 / 26013401.
Workshop de zouk em
Cabo Frio
De 06 a 07/09. Oficinas com
REnata Peçanha, Alex de Carvalho, Luís Fernando, Lídio Freitas, Allan Lobato e André Negrão, mais noite caliente com
sonorização do dj Llord Feifer.
No Núcleo de Danças Allan
Lobato. Veja o anúncio na página 11. Inf. (22) 2644-3233.
II Encontro Latino na Pousada 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. Rogério 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 Shows Rio Sampa, podendo se inscrever qualquer academia do Rio
de Janeiro. Informações e regulamento com Sra. Natália Giehl,
tel. (21) 2667-4662.
Entrega do Troféu Fidelidade Jornal Falando de
Dança
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Será dia 12/10, data de fundação do jornal, aos patrocinadores que nos prestigiaram ininterruptamente durante o Ano I
(ed. 01 a 12). Aguardem detalhes na próxima edição.
Excursão com a Banda
Novos Tempos
Será dia 25/10 para Campos
de Goytacazes, com baile à noite no Cube de Regatas Saldanha 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 domingo), no Barreto Social Club.
Veja anúncio detalhado na página 12. Inf. 9752-2207 /
8884-4331.
Curso de formação de professores Jaime Arôxa
Conclusão em um ano. Inclui
didática, técnica de dança, alongamento, flexibilidade, ballet
clássico, inglês e oratória e laboratórios 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 avançado
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 Dança ou acessando o site da Cia,
www.cia marinhobraz. com.br.
Atenção: Programação sujeita a alteração sem aviso prévio, informe-se antes de sair
de casa. Ao fazê-lo, mencione
onde viu a programação, ajudando-nos a comprovar a utilidade desta seção.
PROGRAMAÇÃO DAS
BAND
AS P
AT R
OCIDA
PA
RO
NADORAS:
Peixinho & Cia
Inf. 2455-5109 / 9115-1112.
Programação: todas as sextas
no Clube Paratodos da Pavuna, a partir das 18h; todos os
sábados no Espaço Columbia,
em V. Valqueire, 18h; todos os
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domingos na Oficina de Festas,
em Madureira, a partir das
20:30h. Nos demais dias, agenda publicada no roteiro das bandas, no site do Jornal Falando
de Dança (ou consulte pelos telefones acima).
Music for Dance
O compacto que satisfaz!
Inf. (21) 2446-4434 / 24436162 / 9862-2841 (Francisco
Santana).
Conheça nosso trabalho: toda
segunda-feira, a partir das 19h,
no Bar Boteco Carioca, no Itanhangá Shopping; toda quarta, no Clube Recreativo Português, Praça Seça, Jacarepaguá,
a partir das 20h. Atenção: durante o mês de setembro, entrada franca no baile das quartas do Cl. Recreativo Português, basta mencionar este
anúncio. Assista aos clipes de
nosso trabalho no link de Roteiro das Bandas do site deste
informativo.
TriniDance
Animando as noites de Copacabana: toda sexta, na Festa da
Vavá, no CIB, e aos domingos
no “Domingos Dançantes” de
Glorinha e Emília, no Olympico Club. No site do jornal Falando de Dança, assista a clipes 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. Programação de setembro: (2) Tijuca TC;
(3) Chur. Marlene; (4) Cl Mauá
de São Gonaçlo; (5) Rio Sampa, às 17:30, e Cl. Arouca, às
21h; (6) Associação dos Empregados 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 Conjunto); (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 Saldanha da Gama - junte a nós!!!!
Informações nos telefones acima, com Robson.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels.
3477-4308; 2464-1190; 33596753; 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 Grande; (06) Helênico Clube 16h;
(06) Estudantina 21h; (09) Cl.
Internacional (Aterro do Flamengo); (11) Restaurante Estação República; (12) Fluminense; (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 comprovar a utilidade desta seção informando ao promoter de baile
onde encontrou a programação.
_______________________
Programação sujeita a alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a ligar antes de sair
para o programa.

Divulgue
sua marca
seus eventos
suas atividades
no Jornal Falando de Dança
Inf. (21) 2551-334
9202-6073

Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores
Mensagens dos leitores
Sobre o blog, o site e o jornal
Postagem sobre jovens talentos
Obrigada pelo apoio de sempre na divulgação de nossos eventos! Este domingo que passou, comemoramos o aniversário do Vitor Sampaio e você pode ver
algumas fotinhos no nosso blog
http://bobcunhaeauryapires. blogspot. com. Aproveito para agradecer também pela postagem das fotos 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 participamos do campeonato paulista, ocorrido no final do
II Congresso Internacional de Dança Esportiva. Porém, teremos outras copas pela frente...Grande abraço e parabéns por seu trabalho.
Rosana Nóbrega, assinante*
Estive presente na II Copa Paulista de Dança Esportiva, 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 muito, sabemos que não se conquista nada em dança esportiva 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 mulher, de forma q tenho me dividir, sendo q a preferência é para a minha cara metade! Sei que você provavelmente tem várias opções de pessoas que prestam
esse tipo de serviço profissional. Eu frequento o
Fluminense, Olympico e alguns outros, mas não constantemente, como você, que dança com visível satisfação e parece-me que escreve da mesma forma!
Ricardo Professor*
NR: Olá, Ricardo, agradecemos o contato. Em nosso jornal e nos banners publicados em nossa página
na web (www.jornal falandodedanca.com.br) você
encontrará alguns anúncios de professores e dançarinos que também prestam serviço como personal dancer. Outra dica é sua amiga, ou você, observar um
profissional a trabalho em um desses bailes frequentados 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**

EXPEDIENTE:

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, cinco meses depois da extração do bilhete premiado 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 democraticos. com.br).
(2) Sobre a foto que
ilustra a matéria “Em
busca do aprimoramento técnico” (Notícias de Belém do
Pará, edição 9, julho/
2008), o casal à direita não é o professor
Aderson Campos e
parceira, mas professores de São Luís que
participaram do
workshop. O professor 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 exemplar 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 92026073.
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