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Mensagem ao Leitor

Contagem regressiva
para a comemoração do
aniversário do jornal

O ano passou rápido, e no dia 12 de outubro
completará um ano da reunião em que ficou
decidido se publicar a versão impressa do Blog
Falando de Dança, cuja primeira edição come-
çou a circular em novembro de 2007.
   Em que pese a adesão imediata de conside-
rável número de patrocinadores naquele mo-
mento, permitindo que o jornal já saísse com
vinte páginas, fato é que a aceitação do novo
informativo foi aumentando ainda mais a cada
edição.  Como consequência, já na nona edi-

ção houve aumento da paginação, e na edi-
ção passada adotou-se o papel off-set na
capa e contra-capa, o que melhorou ain-

da mais a apresentação deste
informativo.
   Mas isso tudo não teria
acontecido se não conseguís-

semos manter a pontualida-
de na publicação e na distri-
buição do jornal, num es-

forço que só quem
acompanha de perto o
trabalho de nossa equi-
pe pode mensurar.  E
esse trabalho tem sido
redobrado desde se-

tembro, quando se acelerou os preparativos
para a comemoração do aniversário do jornal.
   Graças à parceria com Glorinha e Emília, pro-
moters do baile Domingos Dançantes, o Jor-
nal pôde garantir um ótimo espaço para sua
festa de aniversário.  E graças, mais uma vez,
ao apoio de nossos patrocinadores, pudemos
amealhar vários brindes e prêmios que serão
distribuídos e sorteados durante o evento, a re-
alizar-se dia 12 de outubro, no Olympico Clu-
be, em Copacabana (veja detalhes no rodapé
da capa).  Até a data de fechamento desta edi-
ção, já havíamos recebido, para sorteio, dois
aparelhos de dvd com karaokê, um aparelho de
mp3 com rádio-gravador, dois tocadores de
mp3 de cartão, e vários outros acessórios de
informática, num total de 16 itens - fora ou-
tros prometidos por pessoas que ligaram para
a redação se voluntariando para ajudar a abri-
lhantar o evento, formando caravanas de ou-
tras cidades ou doando também itens para sor-
teio.
  O trabalho para manter este informativo tem
sido árduo, mas é em momentos assim que ve-
mos que está valendo a pena.  Aos nossos lei-
tores, colaboradores, patrocinadores, famili-
ares e amigos, nossos agradecimentos.

Aragão e os prêmios já
recebidos para sorteio.

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; bancas de jornais e estabelecimentos comerciais
conveniados.
___________________________________________________________

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

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus res-
pectivos autores, colaboradores deste informativo.
Proibida reprodução de artes e matérias sem autorização
expressa deste informativo, sob penas da lei.

Mostra Infantil A Noite é Uma
Criança, em Florianópolis.
Renda revertida para o custeio
da viagem.  Inf. 2547-0861.
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.
Domingão no CSSERJ,
Niterói
Dia 12/10.  Programação dupla
organizada por Edson Santos,
com tarde dançante animada
pela Bd Pingos e Gotas, segui-
do de Forrozão a partir das 20h
com trio de forró ao vivo.  Veja
detalhes no anúncio da pág. 12.
Entrega do Troféu Fideli-
dade Jornal Falando de
Dança
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 mos-
tre na pista a ginga carioca! Inf.
9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Búzios Tango Weekend
Dias 24-25-26/10, organizado
por Bob Cunha e Aurya Pires,
com hospedagem em resort,
workshop com o casal de pro-
fessores argentinos Pablo Nie-
vas e Valéria Zunino e milonga
com apoio de dançarinos do
Rio.  Veja mais detalhes no
anúncio da pág. 14.  Inf. 9629-
3072 .
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.
Excursões da Academia
Conceição da Bahia
Dia 07/10 - excursão ao Berro
D’Água, Guapimirim.
De 07 a 09/11 - Final de sema-
na em Raposo.
Dia 30/11 - Domingueira em
São Pedro da Serra.
Inf. 2288-2087 / 9679-3628.
Workshop Mackenzie de
Ritmos Quentes
Dia 23/11, domingo. Veja de-
talhes no anúncio da pág. 15.
Inf. 9752-2207 / 8298-4031.
Passeio a Paraíba do Sul
com Adriano Rios
Dias 8 e 9/11, incluindo trans-
porte, hospedagem com café da
manhã, lazer no Clube Social de
Paraíba do Sul com workshop
de dança, baile no sábado com
Bd Rio Shows e dançarinos
contratados do Rio.  Inf. (21)

8849-8002.  Veja também o
anúncio da pág. 10.
Espetáculo de Dança no
Teatro Ipanema
Dia 20/12 ,  sábado, às 21h,
apresentação única da monta-
gem “Faces”, da Cia de Dança
Renata Peçanha.  Ingressos já à
venda no Núcleo de Dança.  Inf.
2221-1011.  Veja detalhes no
anúncio da pág. 10.
Workshop de samba da Ac
Jimmy de Oliveira
III Oficina do Samba, de 8 a
11/01/09, com 4 dias de aulas e
3 noites de bailes.  Veja deta-
lhes no anúncio da pág. 12.  Inf.
2285-6920.
Ilha do Zouk
De 18 a 21/04/09, o melhor do
nosso zouk na ilha mais linda
do Brasil.  Quatro dias de aulas
de zouk, bailes, passeio de bar-
co, mergulhos e trilhas.  Org.
Alex de Carvalho.  Veja os de-
talhes no anúncio da pág. 17.
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.
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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
bandas, no site do Jornal Falan-
do de Dança (ou consulte pe-
los telefones acima).

Music for Dance
O compacto que satisfaz!
Inf. (21) 2446-4434 / 2443-
6162 / 9862-2841 (Francisco
Santana).
Conheça nosso trabalho: toda
quinta-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.  Assista aos
clipes de nosso trabalho no
link de Roteiro 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 outubro:
Dia – 03 – Casa De Show Rio
Sampa – Nova Iguaçú; Dia – 05
- Casa De Festa Elandre –
Madureira; Dia – 06 – Clube
Municipal – R. Hadock Lobo-
Tijuca; Dia – 10 - Casa De
Show Rio Sampa – Nova
Iguaçú; Dia -  11- A.A. Vila
Isabel; Dia – 12 – Tênis Clube
De Mesquita – ( Bloco Boca
Bendita); Dia-   13 – Gres.
Império Serrano; Dia – 15–
Churrascaria Marlene; Dia – 16
- Casa De Festa Elandre –
Madureira; Dia – 17 - Casa De
Show Rio Sampa – Nova
Iguaçú; Dia- 18 – Csse Do
Rocha; Dia – 19 - Clube Dos
Bombeiros – Madureira; Dia –
20 – Gres. Império Serrano; Dia
– 21 – Tijuca Tenis Clube; Dia
– 22 – América F.C.; Dia – 23 –
A.A Portuguesa – Ilha Do
Governador; Dia – 24– Casa De
Show Rio Sampa – Nova
Iguaçú; Dia – 25 – Condominio
Riviera Del Fiori – Barra Da
Tijuca; Dia – 26 – Emporium –
São João De Meriti; Dia – 31 -
Casa De Show Rio Sampa –
Nova Iguaçú

Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Programação de outubro:
acompanhe no site do jornal
(link roteiro das bandas). Aten-
ção: dia 25/10 excursão da
Banda Novos Tempos a Cam-
pos de Goytacazes, com baile
no Clube de Regatas Saldanha
da Gama - junte a nós!!!!  Infor-
mações nos telefones acima,
com Robson.

Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels.
3477-4308; 2464-1190; 3359-
6753; 7862-0558 id:83*
67257. Programação de outu-
bro já agendada (sujeita a al-
terações): 02 – QUI – Churras-
caria Gaúcha; 03 – SEX – Real
Show (Realengo); 04 – SAB –
Estudantina Musical; 05 –
DOM – Lapa 40°; 09 - QUI –
Estação República (Catete); 10
– SEX – West Show; 11 – SAB
– Helênico A.C; 11 – SAB –
Vera Cruz (Swing do Black); 18
– SAB – Estudantina Musical
(Congresso de Samba); 19 –
DOM – Clube dos Democráti-
cos; 25 – SAB – Helênico A.C;
25 – SAB – CIB (Aniversario
do Evando); 31 – SEX – Casa
de Viseu

CONFIRME POR TELEFO-
NE A PROGRAMAÇÃO

Já recebi a edição de setembro, mais uma vez muito obrigado, e se
depender de mim Campo Grande toda irá conhecer o Jornal Falando
de Dança.
Prof. Leo Trakinas*
...........
Meu nome é Tânia, estou criando um projeto de dança de ficha na
Vila da Penha que irá ser inaugurado dia 10/09.  Leio sempre o
jornal de vocês.
Tânia Alexandria**
...........
Muito bom esse jornal!
Francisco Alves Nunes Neto**
...........
Uma das melhores coisas que aconteceram na dança de salão nos
últimos anos foi o Jornal Falando de Dança, tudo que nós precisa-
mos saber sobre dança de salão está no jornal, parabéns e continu-
em sempre assim!
Leonardi Sodré Arruda**
...........
Sou de Boa Vista, Roraima, e faço dança de salão.  Não conhecia seu
jornal e gostei muito de ver algo tão bem feito e que fala de uma
coisa que amo, que é a dança, em todas as suas formas, parabéns.
Dayse Conceição Silva**
............
Adorei o site, não conhecia.  Estão de parabéns, muito informativo.
Gostaria de conhecer grupos que costumem sair para dançar. Obri-
gada.
Lúcia Novaes**
NR: A melhor forma de conhecer grupos assim é frequentar os
bailes e/ou aulas de dança em grupo, onde você poderá fazer
amizades com essa finalidade.
............
Passando na banca de jornais da (rua) Oswaldo Cruz vi um exem-
plar do Jornal Falando de Dança.  Gostei muito.  Parabéns pela
iniciativa.  Gostaria de fazer a assinatura.  De acordo com as instru-
ções, informo os dados necessários... Espero e desejo que o Jornal
tenha vindo para ficar, pois para quem gosta de dançar é muito in-
teressante.
Paulo Roberto da Cruz*
............
Queremos agradecer a atenção e a força que você tem dado ao nosso
blog, um trabalho novo que está apenas engatinhando.  É muito
bom ter nosso trabalho reconhecido por pessoas como você, que
estão na imprensa dançante há muito mais tempo.
Equipe Arrasa no Blog**
.............
Adoro o site e o blog! Sempre venho dar uma conferida no que
rolou nos bailes e nas novidades.
Kátia Gonçalves**
.............
Adorei o site.
Olivâneo Menezes de Oliveira**
.............
Peguei um exemplar (em Campo Grande) e adorei a matéria, muita
gente me ligando do Rio para avisar que viu.
Cacau Mendes*, de Rio das Ostras, cuja primeira colocação no
Festival de Dança de Campinas, foi noticiada na ed. 10.
............
Agradecemos a maravilhosa matéria que você publicou, falando
com tanto carinho dos nossos Anjos Sem Visão.  Estão todos radi-
antes!
Cheila e Talluma*, organizadoras do evento Vem Dançar Comi-

go no Escuro, noticiado na ed. 11.
..................
Estive presente ao evento ‘Vem dançar comigo no escuro’ e fiquei
encantada com a criatividade, desempenho e alegria dos deficien-
tes visuais.
Esther Demaszko* sobre a mesma matéria da mensagem anteri-
or.
................
Agradeço a vocês terem colaborado e MUITO no sucesso de nossa
pré-estréia.  Lotada, a casa, e já avançamos em nossas conquistas.
Dia 5 de outubro, às 21h, na Álvaro’s Dance, novamente faremos
outra apresentação, e já com figurino.
Rachel Mesquita*, sobre a matéria da Mostra Infantil, ed. 11.
................
Muita obrigado pelo carinho com as crianças do projeto Alvinho’s
Dance.
Josenilda*, sobre a mesma matéria da mensagem anterior.
...............
Colaboração: tenho observado nos anúncios colocados no Jornal
Falando de Dança que vem sendo escrito personal dance quando o
correto é personal dancer.  Personal dance significa dança pessoal.
O correto é personal dancer, que significa dançarino pessoal.
Carlos Cetrangolo*, personal dancer
................
Gostamos muito da matéria sobre o Salão Nordeste, ele fez um tra-
balho muito bom, muito atuante e sincero.
Metilde Alves*, da produção do Salão Nordeste, sobre a atuação
de nosso correspondente, Duda Villanova.
.................
Sou leitora assídua do Jornal Falando de Dança e grande admira-
dora de seu trabalho em prol da dança de salão.  Por isso queria
apontar uma questão de autoria na edição de setembro.  Em várias
partes do jornal, a domingueira do Lapa 40 Graus aparece citada
como Domingueira do Valdeci.  Na verdade, chama-se Dominguei-
ra Bom Malandro e a realização pertence a um trio de profissionais:
Valdeci de Souza, Chris Brasil e Rodrigo Marques.
Nilce Oliveira, da equipe Bom Malandro
NR: Olá Nilce, agradecemos o contato e a observação.  Faremos
a correção no nome do evento no roteiro dos bailes, que, de fato,
saiu erroneamente como Domingueira do Valdeci.  Quanto ao
anúncio publicado no jornal, ele segue a arte da divulgação de
vocês, com o nome correto e a menção correta dos três organiza-
dores.
________________________________________
*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 jor-
nal, www. jornalfalandodedanca. com.br.

Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como  no parágrafo ante-
rior) que lhe encaminharemos um exemplar com os dados de cobran-
ça (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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A data já está marcada e os ingres-
sos já estão à venda.  Será dia 25
de outubro, um sábado, no salão tér-
reo do CIB, ainda mais amplo que o
do segundo andar.  “O do segundo
andar ficou pequeno para tanta gen-
te”, comenta Evando, que planeja
uma decoração especial para o
evento e uma  evolução do esquema
que fez no baile anterior, com dan-
çarinos (Pra Ninguém Ficar Parado
I).  “Apesar do sucesso e dos elogi-
os recebidos,  teve dama que me
pediu ingresso diferenciado caso dis-
pensasse os serviços dos dançarinos,
daí porque desta vez aprimorei a or-
ganização:  os dançarinos neste bai-
le só atenderão às mesas vip’s”, ex-
plica Evando.
   O baile de dança de salão, anima-
do pela Banda Paratodos e com
equipe de dançarinos (nas mesas
vip’s) começará às 20h e irá até 1h

da manhã, com apresentações
de dança de alto nível nos inter-
valos.  “Já confirmaram presen-
ça Jimmy de Oliveira, Álvaro
Reys, Lídio Freitas, Carlos Bo-
lacha, Paulo e Brenda”.  Após o en-
cerramento da banda, o baile conti-
nuará até 5 horas da manhã, com
muito zouk e cortinas de ritmos
quentes, sob comando de cinco dj’s:
Llord Feifer, Mafie Zouker, Evando
Z, Cold Heart e Ramonzinho.
   O Jornal Falando de Dança fez a
cobertura da primeira edição do bai-
le Pra Ninguém Ficar Parado e só
acessando nossa página na internet
(www.jornalfalandodedanca.com.br,
marcador “onda zouk”) para ter idéia
de como realmente o salão do CIB
ficou lotado.  Estaremos lá para con-
ferir a segunda edição.

Serviços:

Baile Pra Ninguém Ficar Parado
II - Comemorando o aniversário de
Evando Santos

Quando: sábado, 25 de outubro, a
partir das 20h.
Onde: Clube Israelita Brasileiro,
Rua Barata Ribeiro 489 - salão do
primeiro piso.
Realização: Evando Santos
Informações: tel. 8812-3188
(Evando), email evandoondazouk
@hotmail.com, ou www.ondazouk.
com.br.

Ingressos (valores para compra an-
tecipada):

- R$ 15,00 (individual sem mesa)
- R$ 90,00 (mesa com 4 convites)
- R$ 35,00 (ingresso com lugar na
mesa vip com dançarinos)
Vendas antecipadas:
- Secretaria do CIB
- Zona sul: Evando (8812-3188)
- Ipanema: Willian (9236-1153)
- Copacabana: Rosana (9240-9259)
- Botafogo: Jilson (9845-7825)
- Catete: Cássia (Bar Ac. Jimmy)
- Centro: Carlos (8515-5286 - Nú-
cleo Renata Peçanha)
- Tijuca: Clarice (8822-2385), Va-
nessa (8322-6358) ou Zé Augusto
(9383-3940)
- Niterói: Débora (9544-0399)

Destaque de capa

Evando Santos prepara segunda
edição do baile “Pra Ninguém
Ficar Parado”, em comemoração
ao seu aniversário
Evento também será no CIB, com Banda
Paratodos, apresentações especiais e mesas
vip’s com dançarinos
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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 outubro: (6) Devanei-
os ; (13) Rio Show ; (20) Deva-
neios ; (27) Novos Tempos . Inf.
9613-8079.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a par-
tir das 18h, no Passeio Públi-
co Café, Centro do Rio, com Bd
Pérolas, e agora com opção de
dançarinos pelo sistema de fi-
chas. Na última segunda-feira
do mês, os aniversariantes do
mês não pagam ingresso e ga-
nham bolo. Pegue o cupom de
desconto no site do jornal ou
recorte o anúncio publicado
nesta edição. Inf. 2549-9472 /
9135-9019.
Prática de Tango
Quinzenalmente, no Espaço
Rio Carioca, em Laranjeiras (ao
lado das Casas Casadas).  Or-
ganização Bob Cunha y Aurya
Pires. Programação em outu-
bro: acompanhe no site.  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.

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:
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 Chá de Cadeira nun-
ca mais
Baile organizado pela ONG
Amigos da Terceira Idade, no
Círculo Militar da Praia Verme-
lha, todas as terças, a partir das
16h, com excelentes instruto-
res, ambiente refrigerado e uma
vista maravilhosa.  Preço fixo
incluindo os serviços de dan-
çarinos.  Apresente o anúncio
da pág. 2 e ganhe desconto no
ingresso.  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, sem-
pre com banda ao vivo.  Inf. (21)
3294-9300 / 2578-4361.
Baile do Bolacha Especi-
al - mês do samba
Dia 14/10, na Cachanga do Ma-
landro, a partir das 21h, com
todos os andamentos de samba,
do samba-canção ao samba-
rock, dentro da programação do
projeto Mês do Samba de Salão
Brasileiro.  Veja a programação
completa no anúncio da pág.
13. Inf. 9752-2207.
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 outubro: (01)
Pop Music; (08) Luizinho e
Cia; (15) Narciso Show; (22)
Elcio Luiz; (29) Silvinha Chi-
ozzo; (05/11) Narciso Show.
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 total-
mente reformado no terceiro
andar, com música ao vivo para
ouvir e dançar, a partir das 18h.
Quarta-feira, dia 22/10, show
com Wanderley Cardoso. Reser-
vas: 2128-5650.
Baile de Aniversário de
Sheila Aquino
Será dia 22/10, no Pampa Gri-
ll, com direito a buffet de frios.
Veja detalhes no anúncio da
pág. 13, cujo recorte dá direito
a desconto no ingresso. Inf.
2245-6861 / 7899-8273.
Halloween do Carlinhos
Maciel
Será dia 29/10 , em seu baile
das quartas na boate do Olym-
pico Club, Copacabana, com
música ao vivo e premiação
para o melhor traje.  Início 20h.
Inf. 2295-6892 / 8212-2969.
Baile do Amarelinho
Dia 19/11, véspera de feriado,
em homenagem ao Dia da Ban-
deira. Baile diferente, para ou-
vir e dançar, organizado por
Geraldo Lima, a partir das 19h,
com muito swing, bossa e ba-
lanço, com Grupo Bossa Seis e
artistas convidados.  Inf. 2527-
2300. ATENÇÃO: quinta-feira
20/11 não haverá baile do Ge-
raldo no Amarelinho.
Baile de Fim de Ano do
Espaço de Dança Sheila
Aquino e Marcelo Choco-
late
Será dia 17/12, a partir das 20h,
na Casa do Minho, no Cosme
Velho.  Cinco horas de baile,
com djs Leo Pers e Marcelinho,
no salão nobre (ar refrigerado).
Veja mais detalhes na próxima
edição deste informativo. Inf.
2245-6861 / 7899-8273.

QQQQQUINTUINTUINTUINTUINTASASASASAS
Gafieira Elite
Todas as quintas, a partir das
19:00h.  Conheça a tradicional
gafieira carioca!  Na terceira
quinta-feira do mês, sob coman-
do do prof. Alex Monteiro, mui-
ta salsa, samba e outros ritmos!
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
19h, na Churrascaria Gaúcha,
Laranjeiras, com música ao
vivo.  Última quinta: aniversa-
riantes do mês não pagam in-
gresso e ganham bolo. Opcio-
nal: dançarinos pelo sistema de
fichas. Bandas programadas
para outubro: (02) Paratodos;

(09) Status; (18) Rio Show;
(23) Resumo; (30) Brasil
Show. Pegue o cupom de des-
conto no site do jornal ou nes-
te jornal.  Inf. 2549-9472 /
9135-9019.
Dançando na Cinelândia
Baile diferente, para ouvir e
dançar, organizado por Geral-
do 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.
ATENÇÃO: quinta-feira 20/11
não haverá baile, antecipado
para dia 19/11.
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 total-
mente reformado no terceiro
andar, com música ao vivo para
ouvir e dançar, a partir das 18h.
Reservas: 2128-5650.
Baile do Vilson Queiroz -
mês do samba
Dia 23/10, no Centro Cultural
Cartola, na Mangueira, a partir
das 19h, com todos os anda-
mentos de samba, do samba-can-
ção ao samba-rock, dentro da
programação do  projeto Mês
do Samba de Salão Brasileiro.
Veja a programação completa
no anúncio da pág. 13. Inf.
9752-2207.
Coquetel Dançante com
dançarinos
Dia 30/10, das 15 às 19h, no
Country Club da Tijuca, com
Marco Vivan.  Org. Terê Freitas,
tel. 2208-0043 / 9781-5120.
Veja mais detalhes no anúncio
da pág. 3.
Baile de encerramento do
projeto Mês do Samba
Dia 30/10, na Academia Jimmy
de Oliveira, a partir das 22h,
com todos os andamentos de
samba, do samba-canção ao sam-
ba-rock, dentro da programação
do  projeto Mês do Samba de
Salão Brasileiro.  Veja a progra-
mação completa no anúncio da
pág. 13. Inf. 9752-2207.
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 Vascon-
cellos.  DJ Viviane Chan.   Inf.:
2252-3762 / 8117-5057.
Baile no Espaço Vida Sau-
dável
Toda segunda sexta-feira do
mês, de 18 às 21h, organizado
pela profª Luciana Santos (veja
anúncio na pág. 7).  Inf. 9986-
7749 .
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola
Carioca, na Tijuca, agora com
trio de forró ao vivo. Veja a pro-
gramação no anúncio da pág.
10. 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 no CIB
Músicas dançantes e flash ba-
cks, org. por Vavá, toda sexta, a
partir das 20h, no CIB, Copa-
cabana, com TriniDance e dj

Dinho tocando o melhor dos
anos 70-80-90. Atenção: dia
03/10 não haverá baile.  Inf.
2507-6538 / 8116-0892 /
2549-9702. Recorte o anúncio
da pág. 4 e ganhe desconto no
ingresso (até 21h somente).
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: 31/10 (Haloween); 28/
11 (Baile do Havaí). Inf. 8166-
0404 / 2223-4066 / 8778-
4066 .
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 ambi-
entes (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
Jesus
Em Botafogo, baile todas as
sextas, a partir das 18h. Inf.
2541-6186.
Bailes da Ac. Cristiano
Pereira, Bonsucesso
Todas as sextas, em salão com ar
condicionado, na academia de
Bonsucesso, a partir das 19h.
Inf. 3868-4522.
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 tem-
po permitir.  O projeto está
aberto a profissionais e acade-
mias que queiram participar do
evento.  Inf. 2288-2087 / 9679-
3628 .
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.
Veja a programação de outubro
no anúncio da pág. 13 ou aces-
se www.jaime aroxa.com.br.  Inf.
2286-0065.
Dançar é show no Méier
Baile no Espaço Universo da
Dança Amantes da Arte, toda
segunda sexta-feira do mês.  Inf.
8142-5371 / 8265-1760. Veja
anúncio da academia na pág. 16.
Baile do Cícero no CS-
SERJ de Niterói
Dia 17/10, a partir das 20h, com
a banda Resumo (veja anúncio
na página 2).  Inf. 2621-5691 /
9681-3247.
Aniversário de Luiz Valen-
ça
Dia 17/10 , em seu espaço de
dança, na Tijuca.  Inf. 3872-
5264 .
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 anún-
cio na página 7.  Inf. 3351-1144
/ 2270-2591 / 9663-7670.
Baile Vem Dançar Comi-
g o
Dia 31/10, no salão nobre do
Fluminense, com o Bossa Seis.
Org. Valdeci e Elir.  Inf. 7897-
7969 .
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 definir.
Inf. 2205-0118.
Baile de Halloween da Es-
cola Carioca
Dia 31/10. Festa a fantasia da
Escola Carioca de Dança (ex-

bém aos sábados na boate The
Office, em Copacabana, a partir
das 20h, tocando o melhor dos
anos 70-80-90. Estreou dia
20/09.  Inf. 2507-6538 / 8116-
0892 / 2549-9702.
Baile-ficha no Méier
Baile no Espaço Universo da
Dança Amantes da Arte, todo
segundo e último sábado do
mês.  Inf. 8142-5371 / 8265-
1760. Veja anúncio da acade-
mia na pág. 16.
Baile da Ac. de Dança Ma-
ckenzie
Todo sábado, a partir das 19h,
no salão da academia do Clube
Mackenzie.  Org. Henrique Nas-
cimento e Genilson.  Inf. 9752-
2207 .
Grande Baile Swing do
Black no Cl. Vera Cruz
Dia 11/10, a partir das 20h, com
bd Paratodos e apresentações,
lançando a programação do Mês
do samba de salão brasileiro
(veja a relações dos demais bai-
les da programação no anúncio
da pág. 13).  Inf. 3899-7767 /
9752-2207.
O Baile que vai parar a
cidade!
Dia 11/10 , na Gafieira Estu-
dantina, dez horas de baile com
as bandas Brasil Show e Novos
Tempos, a partir das 18h.  Org.
Bernardo Garçon.  Inf. 2771-
1622.  Veja o anúncio na pág. 8.
Baile de Aniversário de
Sheila Aquino
Será dia 18/10, no Espaço de
Dança Sheila Aquino e Marce-
lo Chocolate, com djs Leo Pers
e Marcelinho. Veja detalhes no
anúncio da pág. 13, cujo recor-
te dá direito a desconto no in-
gresso. Inf. 2245-6861 / 7899-
8273 .
Pra Ninguém Ficar Para-
do, 2ª edição
Dia 25/10, a partir das 20h, no
CIB, Copacabana, com Bd Pa-
ratodos e mesas vips com dan-
çarinos.  Org. de Evando San-
tos.  Veja matéria na página 4.
Inf. 8812-3188.
Baile de 5 anos do CDAC
Dia 25/10, na Casa de Visei.  Inf.
3391-7530 / 8744-3270.
Baile de Halloween by
Glorinha e Emília
Dia 01/11, sábado, a partir das
20:30h, com TriniDance e dj
Murilo, na boate do Olympico
Club.  Baile temático  “As Bru-
xas Estão Soltas”, organizado
pelas promoters do Domingos
Dançantes (que não se realiza-
rá dia 02/11, devido ao feriado
de Finados).  Veja detalhes no
anúncio da pág. 8, cujo recorte
vale desconto no ingresso.
Baile de Aniversário da
dançarina Robertinha
Dia 01/11, a partir das 21h, com
dj Marcelinho, na Ac. Jimmy de
Oliveira, Catete.  Inf. 2285-
6920 .
Baile de Aniversário de
Bruno Motta
Dia 08/11, a partir das 21h, no
Tijuca Tênis Club, com bd No-
vos Tempos e apresentações.
Inf. 7855-0411.  Leia também a
matéria de capa de nossa edi-
ção anterior, de setembro.
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.
Aniversário da dançarina
Nayara Melo
Dia 29/11, a partir das 22h, com
djs Marcelinho e Pedrada, na
Sacadura Cabral.  Veja detalhes
no anúncio da pág. 8.  Inf. 8284-
2103 .

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 edição
e obtenha desconto no ingres-
so. Inf. 9979-0057 / 9772-2051
/ 2553-3600 / 2560-6276.
Atenção: domingo de finados
não haverá baile, antecipado
para sábado dia 01/11 (veja
anúncio na pág. 8).
Domingueira Bom Malan-
dro
Na Sinuca e Gafieira Lapa 40
graus, com uma grande banda a
cada domingo.  Org. Valdeci de
Souza, Rodrigo Marques e
Chris Brasil. Veja o anúncio com
mais detalhes na pág. 2.  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 outubro:  (05)
Pingos e Gotas; (12) Resumo;
(19) New Dance; (26) Brasil
Show.  Inf. 2620-8018 / 2717-
5023 .
Domingueiras do Club Mu-
nicipal
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 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 .
Domingueira quinzenal do
Valdeci, em Niterói
Será dia 05/10, a partir das 19h,
na Casa do Caranguejo, Praia de
Charitas, com Bossa Seis e cava-
lheiros.  Inf. 7897-7969 / 9618-
5176 / 3903-9397.
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.  Vendas antecipadas,
lugares limitados. Inf. 9979-
0057 / 9772-2051.
Baile dos Amigos no Impé-
rio Serrano
Dia 09/11, a partir das 14h, na
quadra da escola, com três ban-
das: Rio Show, Novos Tempos e
Brasil Show.  Veja detalhes no
anúncio da pág. 6.  Inf. 9573-
8191 / 2691-7294.
Baile do Workshop Ma-
ckenzie de Ritmos Quen-
tes
Dia 23/11, domingo, a partir das
19:30.  Veja detalhes no anún-
cio da pág. 15.  Inf. 9752-2207 /
8298-4031.

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.
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. Ro-
gério Mendonza, Flávio Miguel
e Renata Peçanha. Inf. 2711-
8297 / 2714-9048 / 9399-6284.
Mostra Infantil
Dia 05/10, às 21h, na Alvaro’s
Dance, apresentação da Alvi-
nhos Dance com as coreografias
e os figurinhos com que irão re-
presentar o Rio de Janeiro na

Conexão), na Tijuca, a partir das
22h, com todos os ritmos de
salão e uma decoração capricha-
da. Veja anúncio na pág. 12.
Inf.:  2288-1173.
Vem Dançar Comigo, Flu-
minense F. Club
Baile mensal organizado por
Valdeci de Souza e Elir Rodri-
gues, no salão nobre, com Bos-
sa Seis, a partir das 20h. Em
outubro será dia 31/10 .  Inf.
7897-7969 / 9618-5176 /
3903-9397.
O Baile das Rosas, no
Centro Cultural Cartola
Dia 05/12, a partir das 21h, na
Mangueira, com banda Os De-
vaneios.  Org. Vilson Queiroz.
Inf. 3234-5777 / 8638-5552.
Veja anúncio na pág. 8.

SÁBADOSSÁBADOSSÁBADOSSÁBADOSSÁBADOS
Baile no Espaço de Dan-
ça Sheila Aquino e Marce-
lo Chocolate
Com dj Leo Pers.   Acesse a pro-
gramação de aulas e eventos es-
peciais e imprima cupons de
desconto dos bailes na página
www.doisemcena. com.br /es-
pacodedanca/bailes.   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: 25/10
(Bellinho); 22/11 (Bello Tan-
go); 29/11 (Bellinho); 13/12
(Bello Tango).   Inf.:  9982-
3212.
Tango na Escola Carioca
Baile de tango no primeiro sá-
bado do mês, na Escola Cario-
ca de Dança (ex-Conexão), Ti-
juca. Próx.: dia 04/10 (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
Tijuca, com cortina de outros
ritmos. Próx.: dia 11/10 -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.:
não informado a tempo.  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.
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 outubro: xx.  Veja o anún-
cio da pág. 13 ou acesse
www.jaime aroxa.com.br.  Inf.
2286-0065.
Festa da Vavá na boate
The Office
Músicas dançantes e flash ba-
cks, org. por Vavá, agora tam-

Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores
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Da esquerda para a direita: o organizador
Evando Santos; o público da primeira edi-
ção da festa, concentrado nas apresenta-
ções; e se soltando na pista lotada.

fotos: Leonor Costa
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Dança Infantil

Segunda Edição da Dança das Crianças, do
Domingão do Faustão, termina dia 12/10

Conheça aqui os nossos
“famosinhos”, que abrilhantam a
dança dos “famosinhos” deles

A dançarina Andressa Soares
tem 11 anos e seu par é o ator
André Luiz Franbach, da mes-
ma idade.

O dançarino Daniel Riso tem
12 anos e seu par é a atriz Po-
liana Aleixo, da mesma idade.

O dançarinoEmerson dos San-
tos tem 11 anos e seu par é a
atriz Luanda Dandara

O dançarino Gabriel Figueire-
do tem 8 anos e seu par é a
atriz Amanda Azevedo, de 8
anos de idade.

A dançarina Gabriela Bogo
tem 9 anos e seu par é o ator
Eduardo Melo, 11 anos.

A dançarina Laila Lopes tem
11 anos e seu par é o ator Ga-
briel Siqueira, da mesma ida-
de.

O resultado será anunciado durante o baile
de um ano do Jornal Falando de Dança,
que será realizado na mesma data.  As-
sim, enquanto o telespectadores festejam
a vitória de um dos famosinhos deles, nós
festejaremos a vitória de um de nossos “fa-
mosinhos”.  Afinal, nossas crianças, sub-
metidas ao stress da competição, que na
verdade não avalia o desempenho delas
mas sim dos atores-mirins da emissora,
bem merecem todo o destaque possível.
Assim como na primeira edição do qua-
dro, dos seis dançarinos escolhidos pela
produção, cinco passaram pelas mãos da
professora Rachel Mesquita.  “Poucas são
as pessoas que dão aulas para um grupo
tão grande de crianças, talvez por isso es-
tejam tantas crianças minhas juntas”, de-
clarou-nos Rachel, frisando que no caso
da Laila quem lhe ensinou a dançar foi seu
pai, o dançarino Ricardo Lopes, e Gabri-
ela também tem o suporte dos pais, Mar-
quinhos Copacabana e Karla Bogo.  Já
Daniel Riso é filho da prof. Daniella Riso,
foi apelidado de Nemo na Academia
Jimmy, e atualmente treina com Willian
Ribeiro, juntamente com sua parceirinha
Laila.  Breve, no site, os clipes das apre-
sentações.

20

Circulando

(1) Em foto cedida pelo Arrasa no Blog, flagrante da inauguração da nova domingueira do Lapa 40Graus, Bom Malandro: banda Paratodos marcando a estréia, com os organizadores
Valdeci de Souza, Rodrigo Marques e Chris Brasil. (2) Visita ao Baile da Graça no Passeio Público Café: Graça com a aniversariante Martinha. (3) Registro de um dos bailes de sábado
da Academia Jimmy de Oliveira: as assíduas frequentadoras Helena, Nair, Marisa e Jurema.

(1) Evento Vem Dançar Comigo no Escuro, noticiado na edição passada.  (2) Dj Murilo, do Olympico Club, comemorando seu niver (comemorou nos bailes de segunda, quarta e
domingo); Edson Santos e Bete, à frente de sua equipe de dançarinos, no evento do dia 14/9, no CSSERJ (o próximo será dia 12/10); Inácio Carvalho sorteado no Domingos Dançantes
do dia 21 (Baile da Primavera), recebendo o dvd do TriniDance das mãos de Glorinha Teles.

Ano 1  -  Nº 12
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(1) Aniversário do Bob Cunha no Olympico Club, dia 30/08: Aurya, Ramonzinho e Bob à frente dos dançarinos juvenis treinados por Bob Cunha. (2) Registro by Maria Blasquez, da
performance da banda Paratodos no Programa Ponto de Samba, na Rádio Nacional. (3) Aniversário do Conjunto Aeroporto, no Baile da Amizade, de João de Quintino, no Mackenzie,
dia 22/09, quando fechamos a captação de material para a edição deste mês de outubro. Photo-album destes e outros eventos: acesse www.jornalfalandodedanca.com.br.

(1) Baile da Graça, na Gaúcha, no baile dos aniversariantes do mês, com bolo oferecido pela casa (este foi o de agosto);  Fernando Schellenberg ao lado de Rafael Oliveira, mostrando-
nos que estamos grafando erradamente o seu nome; Viviane Macedo e Luiz Cláudio Passos em pose após apresentação de dança (e de partida para disputar o campeonato internacional
de dança em cadeira de rodas, na Ilha de Malta; Angela Abreu recebendo, das mãos de Rosangela Brito, homenagem da Duo Brasil Prod. ao Jornal Falando de Dança, dia 14/09, no VI
Baile dos Amantes da Dança, no Vera Cruz, animado pela Bd Novos Tempos.
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Com base em treinos e estudos de mais de 20
anos, eles desenvolveram uma medotologia de
ensino que os destacam entre os melhores pro-
fessores de tango argentino, sendo reconheci-
damente dois dos mais competentes dançarinos
da nova geração de bailarinos de tango.  Além
dos shows em Buenos Aires e das aulas na fa-
mosa Confiteria Ideal, Pablo e Valeria anual-
mente percorrem cidades da Europa, Canadá e
Austrália ministrando workshops.  No Brasil, a
convite de Bob Cunha e Aurya Pires, eles vêm
desde 2006.  Ano passado, eles realizaram ofi-
cinas de tango na Milonga Del Domingo mas este
ano eles são a atração do programa Buzios We-
ekend que acontecerá em final de outubro.  “Sua
pedagogia, clareza de idéias, conceitos e voca-
ção docente os colocam indiscutilvemente entre
os melhores professores de tango”, explica Au-
rya, organizadora do evento que levará uma ca-
ravana de amantes da dança, mais equipe de
dançarinos, para um fim de semana no Hotel Pou-
sada La Mandrágora, seguindo a onda de pas-
seios turísticos e dançantes que aumenta à me-
dida que o verão se aproxima.

Na edição de julho deste informativo adianta-
mos que o Centro Cultural Conexão passara à
administração do professor da casa, Marcelo
Martins.  Agora, ao completar seis anos de
existência, a academia de dança muda de nome
e passa a chamar-se Escola Carioca de Dan-
ça (www.escolacarioca.com.br).  A mudança foi
comunicada oficialmente ao público no baile de
aniversário da casa, realizado dia 20/09 no Tiju-
ca Tênis Club, e que contou com grandes apre-
sentações, em clima de baile-show (veja a co-
bertura brevemente no site do jornal).  “A troca
de nome é uma forma de por um marco na nova
administração e contribui para firmar a nova iden-
tidade da academia”, conta-nos Marcelo Mar-
tins que, além de manter o quadro de professo-
res (dentre os quais o campeão nacional de dança
em cadeira de rodas, Luiz Cláudio Passos), pro-
mete anuciar para breve outras novidades.  Es-
tamos de olho.

Bailes da Graça agora com
opção de ficha

Mudança

Conexão passa a se chamar
Escola Carioca de Dança
O lançamento do novo nome foi
no baile dos 6 anos da academia

Workshop e lazer

Buzios Tango Weekend tem
como atração os argentinos
Pablo Nievas e Valeria Zunino
Famosos professores ministrarão 3
workshops e participarão da milonga
show incluída na programação do
evento, organizado por Bob Cunha e
Aurya Pires

Oferta e procura

Para quem não leu nossa matéria sobre os tipos
de baile (ed. 9), baile de ficha é aquele no qual a
dama troca uma ficha por uma contra-dança.  É
a versão feminina do esquema que antes era ado-
tado para cavalheiros, nos dancings e cabarés
(veja nossa ed. 4 em artigo de João Baptista).
   Pois é, Graça Reis cedeu à lei da oferta e da
procura e decidiu oferecer esse tipo de serviço
opcional em seus bailes.  “É fato que há maior
número de mulheres do que de homens em qual-
quer baile e recebo muitas excursões também
com grande número de mulheres, cujos guias
reclamavam da falta de par.  Com a opção de
ficha, esse problema fica resolvido”, explicou-
nos Graça, que se associou à promoter Regina
Vasconcellos, que já faz há vários anos bailes
de ficha.
   Outra novidade no Baile da Graça é a contra-
tação de grandes bandas para tocar todas as quin-
tas na Churrascaria Gaúcha (veja a programa-
ção nesta edição).  “É importante frisar que não
estou transformando meus bailes em bailes de
ficha ou de dança de salão, eles continuarão a
ser bailes animados e de público eclético, fre-
quentados tanto por gente que gosta de dança
de salão como por aqueles que gostam do clima
de happy-hour”.

E grandes bandas programadas
para o mês de outubro

Marcelo e Vanessa à frente de sua equipe de profes-
sores: novo nome para marcar a nova administração

O casal Pablo e Valéria (à dir.) ao lado de Bob, Aurya
e Aparecida Belotti, na Milonga Bello Tango

foto do acervo de Leonor Costa
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A promoter Regina Vasconcellos dançando com
Evando Santos no baile de seu aniversário

foto acervo Regina Vasconcellos
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(1) Silvia Pinheiro (à dir.) com suas alunas, em seu baile “Pra Dançar”, do dia 20/09, no Círculo Militar, no qual comemorou seu aniversário. (2) Zila Correa (esq.) e Oswaldo Alberelli
(atrás à dir.), no baile que realizam todo útimo sábado do mês na Academia Luiz Valença (na foto, os aniversariantes do dia 30/08, Evelyne e Samuel).  (3) João Roberto Kelly (esq.)
entregou diploma que leva seu nome ao maestro Jaime Araújo (Orq. Tabajara), no evento de Geraldo Lima (dir.) no Amarelinho da Cinelândia, que acontece todas as quintas-feiras. (4)
Destaque para o garçon Araújo, do Olympico Club, que achou e devolveu carteira contendo R$ 400,00 ao respectivo dono.

(1) Aurya Pires mostrando dois modelos exclusivos de sua grife Amoratango. (2) Baile de boas vindas à Kadu e Larissa, em férias no Brasil (da esq. para a dir. Patrick, Jimmy, Kadu, Leo
Fortes e Larissa à frente).  (3) Baile das Rosas de Marlene Oliver no Amarelinho, dia 09/09: recepcionando caravanas de Niterói e São Gonçalo, lideradas por Cícero e Parcifal. (3) Néia
e Maurício (à dir. da foto), com Valdeci, da RM, e seus dançarinos Pedro Henrique e Flora Beatriz, que se apresentaram no evento do Vila Shopping 226, organizado pelos promoters.

(1) Ricardo Lima, coordenador do Curso de Formação de Professores, da Escola de Dança Jaime Arôxa, se escondendo atrás das alunas do curso, que administraram a cantina no
primeiro baile da turma, realizado dia 12/09.  (2) Henrique Nascimento (dir.) à frente de ex e atuais integrantes de sua cia de dança, no baile de aniversário de sua academia, dia 19/09,
no Mackenzie. (3) Alunos do Conexão (atual Escola Carioca) se preparando para apresentação, no baile de 6 anos da academia, dia 20/09, no Tijuca Tênis Clube.

Ano 1  -  Nº 12
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(1) Luciana Santos (ao microfone) à frente de convidados de seu happy hour mensal em sua academia no Centro da cidade (aqui, aniversário da aluna Paula, dia 10/09).  (2) Orquestra
Tabajara animando a pista do Paratodos da Pavuna no Baile da Independência, promovido por Geraldo Lima.  (3) Stelinha Cardoso (dir.) no baile de aniversário de sua academia, dia
30/08, abraçando sua médica, responsável por sua pronta recuperação e retorno às aulas.
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Samba em evidência

A idéia foi discutida entre eles num bate-papo
no Amarelinho da Glória, quando Henrique su-
geriu a criação de um evento que valorizasse o
samba dançado no salão, que ainda assusta gran-
de parte dos frequentadores de baile.  “Propus
que todo o mês de outubro promovêssemos
bailes com predominância do ritmo, desde o
andamento mais lento, do samba-canção, de
forma a valorizar nosso samba e promover sua
prática”, declarou Henrique, que teve logo o
apoio dos demais professores.  “Eu sempre digo:
não tem baile só de tango, baile só de forró, bai-
le só de salsa, baile só de zouk?  Então, qual a
estranheza de se promover bailes predominan-
temente de samba?”, questiona Jimmy.  A aber-
tura do programa será dia 11/10 no baile Swing
do Black, seguindo-se depois bailes nos espa-
ços de dança de cada um dos participantes do
projeto (veja detalhes na nossa programação de
bailes e no anúncio da pág. 13).

A opinião é de Carla Salvagni,
presidente da Confederação
Brasileira de Dança Esportiva,
que promoveu o II Congresso
de Dancesport em São Paulo,
que se encerrou com o cam-
peonato reconhecido pela
IDSF (Federação Internacio-
nal de Dança Esportiva).  Me-
recidamente, o casal ganhou o
direito de representar o país no
Pan-americano de Dança Es-
portiva, realizado em Tigre, Ar-
gentina, no dia 23 de agosto.
Os demais classificados em

São Paulo também receberam o sinal verde da
CBDance e da ISDF para participar mas por
questões pessoais e outros motivos não pude-
ram ir.  Carla, que acompanhou o casal, ficou
muito feliz com o resultado.  “O casal dançou
valsa inglesa, tango e quickstep, obtendo 3º lu-
gart em Standard, e, nas danças latinas (rumba,
cha-cha e samba) ficaram em 5º lugar.  Anastas-
sia Maximova, treinadora russa enviada pela
IDSF, disse que tecnicamente o Brasil está mui-
to bem.  Se não fossem os problemas que o ca-
sal enfrentou em pista, Fernando e Tammy po-
deriam ter sido campeões.  Considerando o pou-
co tempo que temos de congressos oficiais (dois
apenas), ficamos muito felizes com nossos re-
sultados e com a opinião da treinadora russa.
Sem dúvida, estamos no caminho certo”, nos
declarou Carla Salvagni.

Com isso, os próprios participantes do congresso
indicarão quem desempenhou me-
lhor seu papel, contribuindo para a
melhoria do evento, organizado por
Priscila Rangel Produções.  Afinal,
serão 75 workshops com 27 pro-
fessores, dentre os quais 10 estre-
antes no evento, do DF, MG, BA,
Inglaterra, Argentina e Holanda.
Dentre os cariocas, estarão presen-
tes Jaime Arôxa, Renata Peçanha,
Alex de Carvalho, China e Luciana
Guinle.  Além das aulas de zouk,
haverá aulas extras de samba e tan-
go.  E a Mostra Coreográfica com
as cias de dança Alex de Carvalho,
Renata Peçanha, Jaime Arôxa, Co-
operdanças (GO), Inovação (DF),
Marcelo Amorim (DF) e Philip Miha (SP), den-
tre outras. As inscrições poderão ser feitas atra-
vés do site www.priscila rangel. com.br.

Professores cariocas especiali-
zados em samba criam evento
em homenagem ao ritmo

Congresso de Zouk

3º CIZOUB será de 10 a 12 de
outubro, em Brasília

Dancesport

Já na sua estréia em
competições internacionais,
Brasil se classifica em
terceiro lugarBolacha, Henrique Nascimento,

Jimmy de Oliveira, Valdeci de Souza
e Vilson Queiroz elegem o mês de
outubro para promover bailes
valorizando o samba

Dentre as novidades deste
congresso, a criação do Oskar Zouk,
que será conferido aos melhores
professor, dj, cia de dança, em
eleição entre os congressistas

Tammy Bimbatti e Fernando
Unterpertinger, primeiros colocados
no II Campeonato de Dancesport de
São Paulo, realizado em julho,
representaram com louvor o Brasil

Tammy e Fernando: representan-
do com louvor o Brasil

foto do acervo CBDance

O prof. Cristiano Salgado terá agenda apertada
dia 22/10.  Às 20h participará do show de Jerry
Adriani no Canecão, no lançamento do dvd do
cantor, de cujas filmagens participou como core-
ógrafo e dançarino.  Às 23h, se apresentará com
Jeniffer Barreto, na inauguração do palco Maria
Bethânia, na Gafieira Estudantina.  “Dançaremos
um bolero (Emoções), a convite do Diretor Ar-
tístico Paulo Roberto, e a partir desta data o pal-
co da casa ganhará o nome da cantora : Palco
Maria Bethânia”, nos informa Cristiano Salgado,
que adianta estar estudando proposta de abrir
um espaço de dança na Barra da Tijuca.

foto do acervo de Diogo Aleixo
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A vida é uma festa

A dançarina
Soninha comemora
mais uma primavera
em grande estilo
Foi no Olympico Club, em
Copacabana, dia 03/09

A vida é uma festa, e foi com esse espírito
que a dançarina Soninha recebeu os ami-
gos no baile do Carlinhos Maciel, com di-
reito a mesa de frios e jantar servido aos
convidados.  No intervalo da banda, Val-
deci de Souza e Cristina Ramos dançaram
um chorinho (“não me canso de assistí-los
e pedi isso de presente”, declarou Soninha)
e a Cia Dom apresentou sua última coreo-
grafia (“Patrick é meu professor, fiz o con-
vite para ele trazer sua cia de dança e ele
aceitou”).  E, claro, Soninha mostrou toda
sua ginga na dança da aniversariante.  Ao
final, além de bolo e doces, Soninha distri-
buiu batons e pares de sandálias personali-
zadas como souvenir.  Super chique.  Mais
fotos brevemente, no site do jornal.

A aniversariante A decoração da boate Soninha com Carlinhos Maciel e uma amiga

Cristina e Valdeci Soninha e Cia Dom Soninha e as amigas do DETRAN

Muita concentração... E alegria Com os amigos Aragão e Myriam Sandálias personalizadas como souvenier

foto do acervo de Diogo Aleixo

Gravação do dvd ao vivo de Jerry Adriani, acompanhada pela equipe
do Falando de Dança, em out/07: no palco do Canecão, Cristiano
Salgado e Jeniffer Barreto (esq.) e Diogo e Taíssa (dir.).
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Mostras competitivas

Festivais de Nova
Iguaçu e de Cabo
Rio são os destaques
deste mês
E as inscrições para o de Rio das
Ostras, em novembro, se encerram
dia 15/10!

De cima para baixo: Cacau Mendes, 1º lugar du-
pla avançada em Cabo Frio; Cia Renata Peça-
nha, 1º e 2º lugares no Festival de Nova Iguaçu;
Edu Cigano e o casal de sua cia de dança que
arrebatou o 2º lugar dupla avançada em Cabo
Frio; acima, Cia Allan Lobato, 3º lugar conj. avan-
çado (foto) e 2º em conj. senior, em Cabo Frio.

acervo pessoal acervo pessoal

acervo pessoal

acervo pessoal

O 15º Festival de Dança de Nova
Iguaçu ocorreu entre os dias 27 e 31/
08, contando com aulas, mostras de
dança em espaços públicos, e culmi-
nando com o concurso de dança no
Teatro do Sesc de N. Iguaçu.  “Foi a
primeira vez que participamos e já es-
tamos ensaiando para o Festival de
Rio das Ostras”, declarou-nos, orgu-
lhosa, a profª Renata Peçanha, cuja
cia de dança arrebatou as duas pri-
meiras colocações em dança de sa-
lão, ganhando troféus e um aparelho
de dvd.  “Eram umas 20 coreografias
e muitas academias participaram,
muito boas as apresentações, de alto
nível”, comentou Leonardo Neves,
professor do Núcleo de Dança Re-
nata Peçanha e um dos integrantes
da Cia, que se emocionou com a rea-
ção da platéia: “A platéia mudava
quando a gente entrava, muito antes
de chegar na metade das coreografi-
as eles estavam aplaudindo muito”.
Além da competição em novembro,
em Rio das Ostras, a cia ensaia para
o espetáculo Faces, produzido por
Renata Peçanha e com apresentação
única dia 20/12, no Teatro Ipanema.
“Será um espetáculo de dança de sa-
lão contendo também jazz, contem-
porâneo e ritmos latinos”, explica
Renata.
   Participar do Festival de Dança de
Rio das Ostras também faz parte dos
planos dos professores Cacau Men-
des (Rio das Ostras), Edu Cigano (Fri-
burgo) e Allan Lobato (Cabo Frio),
que participaram do IV Festival In-
ternacional de Cabo Frio, entre os

dias 4 e 7 de setembro, e obtiveram
as primeiras colocações em suas ca-
tegorias.  “Estiveram presentes gru-
pos do RS, PA, ES, SP, RJ e de toda
a Região dos Lagos, a modalidade de
dança de salão nesses festivais cres-
ce a cada ano”, declarou-nos o prof.
Bob Cunha que, juntamente com Au-
rya Pires se apresentou no evento e
compôs a mesa dos jurados, ao lado
de personalidades do mundo da dan-
ça em geral, como Ana Botafogo,
Tatiana Lescova, Oswald Bery, Má-
rio Nascimento e Aurea Hammerli.
O único porém do prof. foi quanto à
falta de definição dos gêneros.  “A
preparação para executar um traba-
lho no palco deve ser diferenciada da
preparação para se dançar no baile,
mas o que observamos no geral é a
falta de definição dos gêneros: é sam-
ba? é bolero? o que é isso?”.  Além
das cias aqui mencionadas (ver fo-
tos), foram destaque no festival a cia
de dança Yaguara (Marabá/PA), 3º
lugar dupla avançada e 1º lugar conj.
avançado; Cia de dança Rosa De-

marchi (Cabo Frio/RJ), 3º lugar conj.
senior; e Grupo de dança Exp. Victor
(Indaiatuba/SP), 2º lugar conj. avan-
çado.  Para as cias de fora da cidade,
o patrocínio da viagem foi fundamen-
tal.  “Quero agradecer ao vereador
Betinho e à Microlins pelo seu apoio
total à nossa cia de dança, são inicia-
tivas desse tipo que os profissionais
da dança dependem para mostrar os
seus trabalhos em outras regiões bra-
sileiras”, declarou Cacau Mendes, que
conta com o mesmo patrocínio para
trazer a caravana de alunos seus para
a festa de um ano do Jornal Falando
de Dança.
   Para aqueles que se interessarem
em apresentar seus trabalhos no pal-
co, fica a dica: as inscrições para o
Festival de Rio das Ostras, com
premiações em dinheiro, se encerram
dia 15/10.  A Mostra competitiva das
categorias dança de salão, deficien-
tes e dança folclórica será no dia 19/
11.  As inscrições podem ser feitas pela
internet.  Informações no site ou pe-
los tels. (21) 2287-2322 (10/18h).
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Uma história de amor

Lady Couto Rechinho tem 71 anos, é ca-
rioca e tem três filhos do primeiro casa-
mento (era viúva).  Gilberto Vianna Re-
chinho, 82 anos, também é carioca, com
três filhos do primeiro casamento (era
separado).  Ele foi moleque de dancings
e cabarés, onde aprendeu a dançar (“na-
quele tempo não tinha tantos clubes, só
o Democráticos, o Bola Preta, o Felianos,
assim, os homens íam para os dancings,
como o Dancing Brasil, o Avenida e o
Novo México, no Centro do Rio, e o Bo-
lero e o Alviar, em Copacabana”) e, quan-
do se conheceram e se casaram, há 40

anos, ele manteve-se boêmio, frequetan-
do as Gafieiras Elite e Estudantina. Já
Lady, que não sabia dançar, ficava em
casa.  “Uma noite, lá pelas duas da ma-
nhã, acordei decidida que meu lugar era
ao lado dele e que, se ele gostava de dan-
çar, então eu iria aprender a dançar para
ficar junto a ele.  Levantei-me, vesti-me e
peguei um táxi para a Gafieira Elite.  Che-
gando lá, eu lhe disse que doravante eu
seria sua parceira de dança.  O que sei,
foi ele que me ensinou”, contou-nos
Lady, durante entrevista que ambos con-
cederam ao Jornal Falando de Dança, em
seu restaurante no campus do Instituto
de Neurologia, na Urca, já prestes a com-
pletar 4 décadas de existência.  Bem à
vontade (“damos sempre entrevistas a
jornais e revistas e fizeram até uma re-
portagem conosco para a Tv Bandeiran-
tes”), eles contam que nunca freqüenta-
ram academias de dança (“fica todo mun-
do dançando igual, parecem uns robôs”,

Dançarinos inseparáveis há
quarenta anos, Gilberto e Lady são
exemplo do que há de mais
saudável na dança de salão

Freqüentadores assíduos de
vários clubes, eles são
detentores de uma dezena de
troféus, o último como casal
destaque 2007, quando
participaram do concurso de
dança para damas da terceira
idade, promovido por Ênio
Manso no América

comenta Gilberto) e que têm mesa cativa
em quase todos os grandes clubes.  Mas já
faz mais de dez anos que vão todas as sex-
tas-feiras para o baile do Rio Sampa, na
Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova
Iguaçu, de cujos proprietários, Natália e
Lauro, se tornaram grandes amigos, a
ponto de serem os “garotos-propa-
ganda” do anúncio do Rio Sampa
veiculado neste informativo.
“Para nós é um dos melhores
bailes do Rio de Janeiro, todo
mundo se conhece, nunca pre-
senciei brigas, os administrado-
res são muito carinhosos com os
freqüentadores e isso para o ido-
so é muito importante”, comenta
Lady.  “Em julho, fizemos lá nos-
so aniversário, e a casa ofereceu
mesa de frios e champagne.  No
corte do bolo, eram mais de duas
mil pessoas cantando os para-
béns, foi emocionante”, conta-
nos Gilberto.  Hora do almoço,
hora de encerrar a entrevista,
pois o movimento começou a au-
mentar.  Sempre bem humora-
do, Gilberto termina a conver-
sa comentando sobre a
freqüência do local.  “O
nome do restaurante é
Caldeirão, mas penso
em rebatizá-lo de Aero-
porto, porque aqui ater-
riza cada avião...”.

foto: Antônio Aragão
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Rio que mora no mar...

Aquele panelaço de angu ficava próximo às Bar-
cas, no Centro do Rio, e com a fama  atraiu
todos os tipos de pessoas, muitas personalida-
des, artistas, autoridades, políticos, que acaba-
ram fazendo do sabor do Angu do Gomes, uma
iguaria popular e conhecida.
   O negócio teve início em 1955 com o portu-
guês Manoel Gomes, que se instalou na Praça
XV. Gomes já fornecia angu para restaurantes,
e um dia resolveu levar o prato para as ruas. E
contou com a ajuda do filho, João.
   Nove anos depois ele faleceu e o filho, que
tinha herdado o talento para cozinha mas não
entendia nada de administração, convidou o por-
tuguês Basílio Pinto Moreira, conterrâneo do

pai, com larga experiência em restaurantes, para
ajudá-lo na empreitada. A escolha foi impor-
tante para o sucesso e, em 1965, Basílio assu-
miu o Angu do Gomes.
   Além da Praça XV, o ponto mais famoso, o
sabor podia ser encontrado na Lapa, Praça
Mauá, Largo da Carioca, Praça Tiradentes, Lar-
go do Machado, Rodoviária, Central, Copaca-
bana e Praça Saens Peña.
   O sucesso foi tanto que o Angu do Gomes
virou até verbete de dicionário:

“Prato popular e típico da paisagem ca-
rioca, geralmente vendido nas ruas, em car-
rinhos próprios para isso.  É uma papa de
farinha de milho, servida com carne ensopa-

da com miúdos”.  (Pequeno Dicionário de
Gastronomia, editora Objetiva)
__________________________________

(*) Elizabeth de Mattos Dias é designer gráfica e
pesquisadora, criadora do e-jornal mensal “Rio que
mora no mar...” e editora do blog de mesmo nome
(www.rioquemoranomar.blogspot.com), com curi-
osidades cariocas (vale a pena visitá-lo).  Autora
dos livros “Confeitaria Colombo”, “Onde Morou”
e “Guia Quente para Viver o Frio”, ela gentilmente
aceitou nosso convite para divulgar aqui curiosida-
des pertinentes à boemia carioca, começando com
este texto, de seu e-jornal de agosto.
(**) Crédito da foto:  revista O Cruzeiro, outubro
de 1974, reprodução do site Malagueta.

Bom e barato
era aquele fubá!
Pelas ruas cariocas não havia
melhor mata-fome para
trabalhadores, malandros e
boêmios de plantão, que sem
cerimônia degustavam aquela
mistura, preparada por um
português todos os dias, com
miúdos, carne ou linguiça, tempero
saboroso e, claro, uma pimentinha
para quem gostasse.

Por Elizabeth de Mattos Dias*
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Um pouco de história

Trinta anos de
Troféu Casal 20
Annibal e Elza, criadores do
famoso troféu, homenageam os
destaques da dança de salão em
elegante coquetel dançante

Em entrevista a este informativo na edição
passada, Jaime Arôxa destacou Annibal e
Elza como grandes realizadores de bailes
na década de 80.  Apelidados de Casal 20,
os promoters, há alguns anos aposentados
desse metier, de fato ficaram na lembrança
dos grandes nomes da dança de salão ca-
rioca, sobretudo aqueles que foram agra-
ciados com o troféu por eles criado, sím-
bolo de prestígio na comunidade dançante.
Para comemorar os trinta anos da criação
do troféu, o casal resolveu fazer um revival
de seus famosos bailes, e organizou um ele-
gante coquetel dançante dia 06/09, no sa-
lão nobre da Associação dos Empregados
no Comércio, ao som do Conjunto Aero-
porto.  Na ocasião, diversos dançarinos,
que na avaliação do casal foram e são des-
taque na dança de salão, fizeram apresen-
tações e foram agraciados com o troféu.
Muitos, de seus tempos das famosas do-
mingueiras do Clube Sírio Libanês, e alguns
da safra nova de talentos.  Em breve, no
site do jornal (www.jornalfalandodedanca.
com.br), a publicação de nossa cobertura
fotográfica do evento.

Moragas e cia de dança Carlinhos de Jesus Jaime Arôxa e sua cia de dança

Casal 20, Chocolate e Sheila Aquino

Elza homenageando Valéria e Zé, AeroportoValdeci e PatríciaJaime Arôxa e AragãoStelinha e Norma

Sandra Lopes (em pé)
e galera de S. Gonçalo Neuza Abbes e Rogério Elza e Sheila Aquino

Annibal e Aparecida BelottiÁlvaro Reys
Marquinhos Copacabana e
Karla Bogo
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Mostras competitivas

Festivais de Nova
Iguaçu e de Cabo
Rio são os destaques
deste mês
E as inscrições para o de Rio das
Ostras, em novembro, se encerram
dia 15/10!

De cima para baixo: Cacau Mendes, 1º lugar du-
pla avançada em Cabo Frio; Cia Renata Peça-
nha, 1º e 2º lugares no Festival de Nova Iguaçu;
Edu Cigano e o casal de sua cia de dança que
arrebatou o 2º lugar dupla avançada em Cabo
Frio; acima, Cia Allan Lobato, 3º lugar conj. avan-
çado (foto) e 2º em conj. senior, em Cabo Frio.

acervo pessoal acervo pessoal

acervo pessoal

acervo pessoal

O 15º Festival de Dança de Nova
Iguaçu ocorreu entre os dias 27 e 31/
08, contando com aulas, mostras de
dança em espaços públicos, e culmi-
nando com o concurso de dança no
Teatro do Sesc de N. Iguaçu.  “Foi a
primeira vez que participamos e já es-
tamos ensaiando para o Festival de
Rio das Ostras”, declarou-nos, orgu-
lhosa, a profª Renata Peçanha, cuja
cia de dança arrebatou as duas pri-
meiras colocações em dança de sa-
lão, ganhando troféus e um aparelho
de dvd.  “Eram umas 20 coreografias
e muitas academias participaram,
muito boas as apresentações, de alto
nível”, comentou Leonardo Neves,
professor do Núcleo de Dança Re-
nata Peçanha e um dos integrantes
da Cia, que se emocionou com a rea-
ção da platéia: “A platéia mudava
quando a gente entrava, muito antes
de chegar na metade das coreografi-
as eles estavam aplaudindo muito”.
Além da competição em novembro,
em Rio das Ostras, a cia ensaia para
o espetáculo Faces, produzido por
Renata Peçanha e com apresentação
única dia 20/12, no Teatro Ipanema.
“Será um espetáculo de dança de sa-
lão contendo também jazz, contem-
porâneo e ritmos latinos”, explica
Renata.
   Participar do Festival de Dança de
Rio das Ostras também faz parte dos
planos dos professores Cacau Men-
des (Rio das Ostras), Edu Cigano (Fri-
burgo) e Allan Lobato (Cabo Frio),
que participaram do IV Festival In-
ternacional de Cabo Frio, entre os

dias 4 e 7 de setembro, e obtiveram
as primeiras colocações em suas ca-
tegorias.  “Estiveram presentes gru-
pos do RS, PA, ES, SP, RJ e de toda
a Região dos Lagos, a modalidade de
dança de salão nesses festivais cres-
ce a cada ano”, declarou-nos o prof.
Bob Cunha que, juntamente com Au-
rya Pires se apresentou no evento e
compôs a mesa dos jurados, ao lado
de personalidades do mundo da dan-
ça em geral, como Ana Botafogo,
Tatiana Lescova, Oswald Bery, Má-
rio Nascimento e Aurea Hammerli.
O único porém do prof. foi quanto à
falta de definição dos gêneros.  “A
preparação para executar um traba-
lho no palco deve ser diferenciada da
preparação para se dançar no baile,
mas o que observamos no geral é a
falta de definição dos gêneros: é sam-
ba? é bolero? o que é isso?”.  Além
das cias aqui mencionadas (ver fo-
tos), foram destaque no festival a cia
de dança Yaguara (Marabá/PA), 3º
lugar dupla avançada e 1º lugar conj.
avançado; Cia de dança Rosa De-

marchi (Cabo Frio/RJ), 3º lugar conj.
senior; e Grupo de dança Exp. Victor
(Indaiatuba/SP), 2º lugar conj. avan-
çado.  Para as cias de fora da cidade,
o patrocínio da viagem foi fundamen-
tal.  “Quero agradecer ao vereador
Betinho e à Microlins pelo seu apoio
total à nossa cia de dança, são inicia-
tivas desse tipo que os profissionais
da dança dependem para mostrar os
seus trabalhos em outras regiões bra-
sileiras”, declarou Cacau Mendes, que
conta com o mesmo patrocínio para
trazer a caravana de alunos seus para
a festa de um ano do Jornal Falando
de Dança.
   Para aqueles que se interessarem
em apresentar seus trabalhos no pal-
co, fica a dica: as inscrições para o
Festival de Rio das Ostras, com
premiações em dinheiro, se encerram
dia 15/10.  A Mostra competitiva das
categorias dança de salão, deficien-
tes e dança folclórica será no dia 19/
11.  As inscrições podem ser feitas pela
internet.  Informações no site ou pe-
los tels. (21) 2287-2322 (10/18h).
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em rebatizá-lo de Aero-
porto, porque aqui ater-
riza cada avião...”.
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Samba em evidência

A idéia foi discutida entre eles num bate-papo
no Amarelinho da Glória, quando Henrique su-
geriu a criação de um evento que valorizasse o
samba dançado no salão, que ainda assusta gran-
de parte dos frequentadores de baile.  “Propus
que todo o mês de outubro promovêssemos
bailes com predominância do ritmo, desde o
andamento mais lento, do samba-canção, de
forma a valorizar nosso samba e promover sua
prática”, declarou Henrique, que teve logo o
apoio dos demais professores.  “Eu sempre digo:
não tem baile só de tango, baile só de forró, bai-
le só de salsa, baile só de zouk?  Então, qual a
estranheza de se promover bailes predominan-
temente de samba?”, questiona Jimmy.  A aber-
tura do programa será dia 11/10 no baile Swing
do Black, seguindo-se depois bailes nos espa-
ços de dança de cada um dos participantes do
projeto (veja detalhes na nossa programação de
bailes e no anúncio da pág. 13).

A opinião é de Carla Salvagni,
presidente da Confederação
Brasileira de Dança Esportiva,
que promoveu o II Congresso
de Dancesport em São Paulo,
que se encerrou com o cam-
peonato reconhecido pela
IDSF (Federação Internacio-
nal de Dança Esportiva).  Me-
recidamente, o casal ganhou o
direito de representar o país no
Pan-americano de Dança Es-
portiva, realizado em Tigre, Ar-
gentina, no dia 23 de agosto.
Os demais classificados em

São Paulo também receberam o sinal verde da
CBDance e da ISDF para participar mas por
questões pessoais e outros motivos não pude-
ram ir.  Carla, que acompanhou o casal, ficou
muito feliz com o resultado.  “O casal dançou
valsa inglesa, tango e quickstep, obtendo 3º lu-
gart em Standard, e, nas danças latinas (rumba,
cha-cha e samba) ficaram em 5º lugar.  Anastas-
sia Maximova, treinadora russa enviada pela
IDSF, disse que tecnicamente o Brasil está mui-
to bem.  Se não fossem os problemas que o ca-
sal enfrentou em pista, Fernando e Tammy po-
deriam ter sido campeões.  Considerando o pou-
co tempo que temos de congressos oficiais (dois
apenas), ficamos muito felizes com nossos re-
sultados e com a opinião da treinadora russa.
Sem dúvida, estamos no caminho certo”, nos
declarou Carla Salvagni.

Com isso, os próprios participantes do congresso
indicarão quem desempenhou me-
lhor seu papel, contribuindo para a
melhoria do evento, organizado por
Priscila Rangel Produções.  Afinal,
serão 75 workshops com 27 pro-
fessores, dentre os quais 10 estre-
antes no evento, do DF, MG, BA,
Inglaterra, Argentina e Holanda.
Dentre os cariocas, estarão presen-
tes Jaime Arôxa, Renata Peçanha,
Alex de Carvalho, China e Luciana
Guinle.  Além das aulas de zouk,
haverá aulas extras de samba e tan-
go.  E a Mostra Coreográfica com
as cias de dança Alex de Carvalho,
Renata Peçanha, Jaime Arôxa, Co-
operdanças (GO), Inovação (DF),
Marcelo Amorim (DF) e Philip Miha (SP), den-
tre outras. As inscrições poderão ser feitas atra-
vés do site www.priscila rangel. com.br.

Professores cariocas especiali-
zados em samba criam evento
em homenagem ao ritmo

Congresso de Zouk

3º CIZOUB será de 10 a 12 de
outubro, em Brasília

Dancesport

Já na sua estréia em
competições internacionais,
Brasil se classifica em
terceiro lugarBolacha, Henrique Nascimento,

Jimmy de Oliveira, Valdeci de Souza
e Vilson Queiroz elegem o mês de
outubro para promover bailes
valorizando o samba

Dentre as novidades deste
congresso, a criação do Oskar Zouk,
que será conferido aos melhores
professor, dj, cia de dança, em
eleição entre os congressistas

Tammy Bimbatti e Fernando
Unterpertinger, primeiros colocados
no II Campeonato de Dancesport de
São Paulo, realizado em julho,
representaram com louvor o Brasil

Tammy e Fernando: representan-
do com louvor o Brasil

foto do acervo CBDance

O prof. Cristiano Salgado terá agenda apertada
dia 22/10.  Às 20h participará do show de Jerry
Adriani no Canecão, no lançamento do dvd do
cantor, de cujas filmagens participou como core-
ógrafo e dançarino.  Às 23h, se apresentará com
Jeniffer Barreto, na inauguração do palco Maria
Bethânia, na Gafieira Estudantina.  “Dançaremos
um bolero (Emoções), a convite do Diretor Ar-
tístico Paulo Roberto, e a partir desta data o pal-
co da casa ganhará o nome da cantora : Palco
Maria Bethânia”, nos informa Cristiano Salgado,
que adianta estar estudando proposta de abrir
um espaço de dança na Barra da Tijuca.

foto do acervo de Diogo Aleixo
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A vida é uma festa

A dançarina
Soninha comemora
mais uma primavera
em grande estilo
Foi no Olympico Club, em
Copacabana, dia 03/09

A vida é uma festa, e foi com esse espírito
que a dançarina Soninha recebeu os ami-
gos no baile do Carlinhos Maciel, com di-
reito a mesa de frios e jantar servido aos
convidados.  No intervalo da banda, Val-
deci de Souza e Cristina Ramos dançaram
um chorinho (“não me canso de assistí-los
e pedi isso de presente”, declarou Soninha)
e a Cia Dom apresentou sua última coreo-
grafia (“Patrick é meu professor, fiz o con-
vite para ele trazer sua cia de dança e ele
aceitou”).  E, claro, Soninha mostrou toda
sua ginga na dança da aniversariante.  Ao
final, além de bolo e doces, Soninha distri-
buiu batons e pares de sandálias personali-
zadas como souvenir.  Super chique.  Mais
fotos brevemente, no site do jornal.

A aniversariante A decoração da boate Soninha com Carlinhos Maciel e uma amiga

Cristina e Valdeci Soninha e Cia Dom Soninha e as amigas do DETRAN

Muita concentração... E alegria Com os amigos Aragão e Myriam Sandálias personalizadas como souvenier

foto do acervo de Diogo Aleixo

Gravação do dvd ao vivo de Jerry Adriani, acompanhada pela equipe
do Falando de Dança, em out/07: no palco do Canecão, Cristiano
Salgado e Jeniffer Barreto (esq.) e Diogo e Taíssa (dir.).
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Com base em treinos e estudos de mais de 20
anos, eles desenvolveram uma medotologia de
ensino que os destacam entre os melhores pro-
fessores de tango argentino, sendo reconheci-
damente dois dos mais competentes dançarinos
da nova geração de bailarinos de tango.  Além
dos shows em Buenos Aires e das aulas na fa-
mosa Confiteria Ideal, Pablo e Valeria anual-
mente percorrem cidades da Europa, Canadá e
Austrália ministrando workshops.  No Brasil, a
convite de Bob Cunha e Aurya Pires, eles vêm
desde 2006.  Ano passado, eles realizaram ofi-
cinas de tango na Milonga Del Domingo mas este
ano eles são a atração do programa Buzios We-
ekend que acontecerá em final de outubro.  “Sua
pedagogia, clareza de idéias, conceitos e voca-
ção docente os colocam indiscutilvemente entre
os melhores professores de tango”, explica Au-
rya, organizadora do evento que levará uma ca-
ravana de amantes da dança, mais equipe de
dançarinos, para um fim de semana no Hotel Pou-
sada La Mandrágora, seguindo a onda de pas-
seios turísticos e dançantes que aumenta à me-
dida que o verão se aproxima.

Na edição de julho deste informativo adianta-
mos que o Centro Cultural Conexão passara à
administração do professor da casa, Marcelo
Martins.  Agora, ao completar seis anos de
existência, a academia de dança muda de nome
e passa a chamar-se Escola Carioca de Dan-
ça (www.escolacarioca.com.br).  A mudança foi
comunicada oficialmente ao público no baile de
aniversário da casa, realizado dia 20/09 no Tiju-
ca Tênis Club, e que contou com grandes apre-
sentações, em clima de baile-show (veja a co-
bertura brevemente no site do jornal).  “A troca
de nome é uma forma de por um marco na nova
administração e contribui para firmar a nova iden-
tidade da academia”, conta-nos Marcelo Mar-
tins que, além de manter o quadro de professo-
res (dentre os quais o campeão nacional de dança
em cadeira de rodas, Luiz Cláudio Passos), pro-
mete anuciar para breve outras novidades.  Es-
tamos de olho.

Bailes da Graça agora com
opção de ficha

Mudança

Conexão passa a se chamar
Escola Carioca de Dança
O lançamento do novo nome foi
no baile dos 6 anos da academia

Workshop e lazer

Buzios Tango Weekend tem
como atração os argentinos
Pablo Nievas e Valeria Zunino
Famosos professores ministrarão 3
workshops e participarão da milonga
show incluída na programação do
evento, organizado por Bob Cunha e
Aurya Pires

Oferta e procura

Para quem não leu nossa matéria sobre os tipos
de baile (ed. 9), baile de ficha é aquele no qual a
dama troca uma ficha por uma contra-dança.  É
a versão feminina do esquema que antes era ado-
tado para cavalheiros, nos dancings e cabarés
(veja nossa ed. 4 em artigo de João Baptista).
   Pois é, Graça Reis cedeu à lei da oferta e da
procura e decidiu oferecer esse tipo de serviço
opcional em seus bailes.  “É fato que há maior
número de mulheres do que de homens em qual-
quer baile e recebo muitas excursões também
com grande número de mulheres, cujos guias
reclamavam da falta de par.  Com a opção de
ficha, esse problema fica resolvido”, explicou-
nos Graça, que se associou à promoter Regina
Vasconcellos, que já faz há vários anos bailes
de ficha.
   Outra novidade no Baile da Graça é a contra-
tação de grandes bandas para tocar todas as quin-
tas na Churrascaria Gaúcha (veja a programa-
ção nesta edição).  “É importante frisar que não
estou transformando meus bailes em bailes de
ficha ou de dança de salão, eles continuarão a
ser bailes animados e de público eclético, fre-
quentados tanto por gente que gosta de dança
de salão como por aqueles que gostam do clima
de happy-hour”.

E grandes bandas programadas
para o mês de outubro

Marcelo e Vanessa à frente de sua equipe de profes-
sores: novo nome para marcar a nova administração

O casal Pablo e Valéria (à dir.) ao lado de Bob, Aurya
e Aparecida Belotti, na Milonga Bello Tango

foto do acervo de Leonor Costa
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A promoter Regina Vasconcellos dançando com
Evando Santos no baile de seu aniversário

foto acervo Regina Vasconcellos
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(1) Silvia Pinheiro (à dir.) com suas alunas, em seu baile “Pra Dançar”, do dia 20/09, no Círculo Militar, no qual comemorou seu aniversário. (2) Zila Correa (esq.) e Oswaldo Alberelli
(atrás à dir.), no baile que realizam todo útimo sábado do mês na Academia Luiz Valença (na foto, os aniversariantes do dia 30/08, Evelyne e Samuel).  (3) João Roberto Kelly (esq.)
entregou diploma que leva seu nome ao maestro Jaime Araújo (Orq. Tabajara), no evento de Geraldo Lima (dir.) no Amarelinho da Cinelândia, que acontece todas as quintas-feiras. (4)
Destaque para o garçon Araújo, do Olympico Club, que achou e devolveu carteira contendo R$ 400,00 ao respectivo dono.

(1) Aurya Pires mostrando dois modelos exclusivos de sua grife Amoratango. (2) Baile de boas vindas à Kadu e Larissa, em férias no Brasil (da esq. para a dir. Patrick, Jimmy, Kadu, Leo
Fortes e Larissa à frente).  (3) Baile das Rosas de Marlene Oliver no Amarelinho, dia 09/09: recepcionando caravanas de Niterói e São Gonçalo, lideradas por Cícero e Parcifal. (3) Néia
e Maurício (à dir. da foto), com Valdeci, da RM, e seus dançarinos Pedro Henrique e Flora Beatriz, que se apresentaram no evento do Vila Shopping 226, organizado pelos promoters.

(1) Ricardo Lima, coordenador do Curso de Formação de Professores, da Escola de Dança Jaime Arôxa, se escondendo atrás das alunas do curso, que administraram a cantina no
primeiro baile da turma, realizado dia 12/09.  (2) Henrique Nascimento (dir.) à frente de ex e atuais integrantes de sua cia de dança, no baile de aniversário de sua academia, dia 19/09,
no Mackenzie. (3) Alunos do Conexão (atual Escola Carioca) se preparando para apresentação, no baile de 6 anos da academia, dia 20/09, no Tijuca Tênis Clube.

Ano 1  -  Nº 12
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(1) Luciana Santos (ao microfone) à frente de convidados de seu happy hour mensal em sua academia no Centro da cidade (aqui, aniversário da aluna Paula, dia 10/09).  (2) Orquestra
Tabajara animando a pista do Paratodos da Pavuna no Baile da Independência, promovido por Geraldo Lima.  (3) Stelinha Cardoso (dir.) no baile de aniversário de sua academia, dia
30/08, abraçando sua médica, responsável por sua pronta recuperação e retorno às aulas.
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Dança Infantil

Segunda Edição da Dança das Crianças, do
Domingão do Faustão, termina dia 12/10

Conheça aqui os nossos
“famosinhos”, que abrilhantam a
dança dos “famosinhos” deles

A dançarina Andressa Soares
tem 11 anos e seu par é o ator
André Luiz Franbach, da mes-
ma idade.

O dançarino Daniel Riso tem
12 anos e seu par é a atriz Po-
liana Aleixo, da mesma idade.

O dançarinoEmerson dos San-
tos tem 11 anos e seu par é a
atriz Luanda Dandara

O dançarino Gabriel Figueire-
do tem 8 anos e seu par é a
atriz Amanda Azevedo, de 8
anos de idade.

A dançarina Gabriela Bogo
tem 9 anos e seu par é o ator
Eduardo Melo, 11 anos.

A dançarina Laila Lopes tem
11 anos e seu par é o ator Ga-
briel Siqueira, da mesma ida-
de.

O resultado será anunciado durante o baile
de um ano do Jornal Falando de Dança,
que será realizado na mesma data.  As-
sim, enquanto o telespectadores festejam
a vitória de um dos famosinhos deles, nós
festejaremos a vitória de um de nossos “fa-
mosinhos”.  Afinal, nossas crianças, sub-
metidas ao stress da competição, que na
verdade não avalia o desempenho delas
mas sim dos atores-mirins da emissora,
bem merecem todo o destaque possível.
Assim como na primeira edição do qua-
dro, dos seis dançarinos escolhidos pela
produção, cinco passaram pelas mãos da
professora Rachel Mesquita.  “Poucas são
as pessoas que dão aulas para um grupo
tão grande de crianças, talvez por isso es-
tejam tantas crianças minhas juntas”, de-
clarou-nos Rachel, frisando que no caso
da Laila quem lhe ensinou a dançar foi seu
pai, o dançarino Ricardo Lopes, e Gabri-
ela também tem o suporte dos pais, Mar-
quinhos Copacabana e Karla Bogo.  Já
Daniel Riso é filho da prof. Daniella Riso,
foi apelidado de Nemo na Academia
Jimmy, e atualmente treina com Willian
Ribeiro, juntamente com sua parceirinha
Laila.  Breve, no site, os clipes das apre-
sentações.
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(1) Em foto cedida pelo Arrasa no Blog, flagrante da inauguração da nova domingueira do Lapa 40Graus, Bom Malandro: banda Paratodos marcando a estréia, com os organizadores
Valdeci de Souza, Rodrigo Marques e Chris Brasil. (2) Visita ao Baile da Graça no Passeio Público Café: Graça com a aniversariante Martinha. (3) Registro de um dos bailes de sábado
da Academia Jimmy de Oliveira: as assíduas frequentadoras Helena, Nair, Marisa e Jurema.

(1) Evento Vem Dançar Comigo no Escuro, noticiado na edição passada.  (2) Dj Murilo, do Olympico Club, comemorando seu niver (comemorou nos bailes de segunda, quarta e
domingo); Edson Santos e Bete, à frente de sua equipe de dançarinos, no evento do dia 14/9, no CSSERJ (o próximo será dia 12/10); Inácio Carvalho sorteado no Domingos Dançantes
do dia 21 (Baile da Primavera), recebendo o dvd do TriniDance das mãos de Glorinha Teles.

Ano 1  -  Nº 12
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(1) Aniversário do Bob Cunha no Olympico Club, dia 30/08: Aurya, Ramonzinho e Bob à frente dos dançarinos juvenis treinados por Bob Cunha. (2) Registro by Maria Blasquez, da
performance da banda Paratodos no Programa Ponto de Samba, na Rádio Nacional. (3) Aniversário do Conjunto Aeroporto, no Baile da Amizade, de João de Quintino, no Mackenzie,
dia 22/09, quando fechamos a captação de material para a edição deste mês de outubro. Photo-album destes e outros eventos: acesse www.jornalfalandodedanca.com.br.

(1) Baile da Graça, na Gaúcha, no baile dos aniversariantes do mês, com bolo oferecido pela casa (este foi o de agosto);  Fernando Schellenberg ao lado de Rafael Oliveira, mostrando-
nos que estamos grafando erradamente o seu nome; Viviane Macedo e Luiz Cláudio Passos em pose após apresentação de dança (e de partida para disputar o campeonato internacional
de dança em cadeira de rodas, na Ilha de Malta; Angela Abreu recebendo, das mãos de Rosangela Brito, homenagem da Duo Brasil Prod. ao Jornal Falando de Dança, dia 14/09, no VI
Baile dos Amantes da Dança, no Vera Cruz, animado pela Bd Novos Tempos.
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A data já está marcada e os ingres-
sos já estão à venda.  Será dia 25
de outubro, um sábado, no salão tér-
reo do CIB, ainda mais amplo que o
do segundo andar.  “O do segundo
andar ficou pequeno para tanta gen-
te”, comenta Evando, que planeja
uma decoração especial para o
evento e uma  evolução do esquema
que fez no baile anterior, com dan-
çarinos (Pra Ninguém Ficar Parado
I).  “Apesar do sucesso e dos elogi-
os recebidos,  teve dama que me
pediu ingresso diferenciado caso dis-
pensasse os serviços dos dançarinos,
daí porque desta vez aprimorei a or-
ganização:  os dançarinos neste bai-
le só atenderão às mesas vip’s”, ex-
plica Evando.
   O baile de dança de salão, anima-
do pela Banda Paratodos e com
equipe de dançarinos (nas mesas
vip’s) começará às 20h e irá até 1h

da manhã, com apresentações
de dança de alto nível nos inter-
valos.  “Já confirmaram presen-
ça Jimmy de Oliveira, Álvaro
Reys, Lídio Freitas, Carlos Bo-
lacha, Paulo e Brenda”.  Após o en-
cerramento da banda, o baile conti-
nuará até 5 horas da manhã, com
muito zouk e cortinas de ritmos
quentes, sob comando de cinco dj’s:
Llord Feifer, Mafie Zouker, Evando
Z, Cold Heart e Ramonzinho.
   O Jornal Falando de Dança fez a
cobertura da primeira edição do bai-
le Pra Ninguém Ficar Parado e só
acessando nossa página na internet
(www.jornalfalandodedanca.com.br,
marcador “onda zouk”) para ter idéia
de como realmente o salão do CIB
ficou lotado.  Estaremos lá para con-
ferir a segunda edição.

Serviços:

Baile Pra Ninguém Ficar Parado
II - Comemorando o aniversário de
Evando Santos

Quando: sábado, 25 de outubro, a
partir das 20h.
Onde: Clube Israelita Brasileiro,
Rua Barata Ribeiro 489 - salão do
primeiro piso.
Realização: Evando Santos
Informações: tel. 8812-3188
(Evando), email evandoondazouk
@hotmail.com, ou www.ondazouk.
com.br.

Ingressos (valores para compra an-
tecipada):

- R$ 15,00 (individual sem mesa)
- R$ 90,00 (mesa com 4 convites)
- R$ 35,00 (ingresso com lugar na
mesa vip com dançarinos)
Vendas antecipadas:
- Secretaria do CIB
- Zona sul: Evando (8812-3188)
- Ipanema: Willian (9236-1153)
- Copacabana: Rosana (9240-9259)
- Botafogo: Jilson (9845-7825)
- Catete: Cássia (Bar Ac. Jimmy)
- Centro: Carlos (8515-5286 - Nú-
cleo Renata Peçanha)
- Tijuca: Clarice (8822-2385), Va-
nessa (8322-6358) ou Zé Augusto
(9383-3940)
- Niterói: Débora (9544-0399)

Destaque de capa

Evando Santos prepara segunda
edição do baile “Pra Ninguém
Ficar Parado”, em comemoração
ao seu aniversário
Evento também será no CIB, com Banda
Paratodos, apresentações especiais e mesas
vip’s com dançarinos
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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 outubro: (6) Devanei-
os ; (13) Rio Show ; (20) Deva-
neios ; (27) Novos Tempos . Inf.
9613-8079.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a par-
tir das 18h, no Passeio Públi-
co Café, Centro do Rio, com Bd
Pérolas, e agora com opção de
dançarinos pelo sistema de fi-
chas. Na última segunda-feira
do mês, os aniversariantes do
mês não pagam ingresso e ga-
nham bolo. Pegue o cupom de
desconto no site do jornal ou
recorte o anúncio publicado
nesta edição. Inf. 2549-9472 /
9135-9019.
Prática de Tango
Quinzenalmente, no Espaço
Rio Carioca, em Laranjeiras (ao
lado das Casas Casadas).  Or-
ganização Bob Cunha y Aurya
Pires. Programação em outu-
bro: acompanhe no site.  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.

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:
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 Chá de Cadeira nun-
ca mais
Baile organizado pela ONG
Amigos da Terceira Idade, no
Círculo Militar da Praia Verme-
lha, todas as terças, a partir das
16h, com excelentes instruto-
res, ambiente refrigerado e uma
vista maravilhosa.  Preço fixo
incluindo os serviços de dan-
çarinos.  Apresente o anúncio
da pág. 2 e ganhe desconto no
ingresso.  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, sem-
pre com banda ao vivo.  Inf. (21)
3294-9300 / 2578-4361.
Baile do Bolacha Especi-
al - mês do samba
Dia 14/10, na Cachanga do Ma-
landro, a partir das 21h, com
todos os andamentos de samba,
do samba-canção ao samba-
rock, dentro da programação do
projeto Mês do Samba de Salão
Brasileiro.  Veja a programação
completa no anúncio da pág.
13. Inf. 9752-2207.
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 outubro: (01)
Pop Music; (08) Luizinho e
Cia; (15) Narciso Show; (22)
Elcio Luiz; (29) Silvinha Chi-
ozzo; (05/11) Narciso Show.
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 total-
mente reformado no terceiro
andar, com música ao vivo para
ouvir e dançar, a partir das 18h.
Quarta-feira, dia 22/10, show
com Wanderley Cardoso. Reser-
vas: 2128-5650.
Baile de Aniversário de
Sheila Aquino
Será dia 22/10, no Pampa Gri-
ll, com direito a buffet de frios.
Veja detalhes no anúncio da
pág. 13, cujo recorte dá direito
a desconto no ingresso. Inf.
2245-6861 / 7899-8273.
Halloween do Carlinhos
Maciel
Será dia 29/10 , em seu baile
das quartas na boate do Olym-
pico Club, Copacabana, com
música ao vivo e premiação
para o melhor traje.  Início 20h.
Inf. 2295-6892 / 8212-2969.
Baile do Amarelinho
Dia 19/11, véspera de feriado,
em homenagem ao Dia da Ban-
deira. Baile diferente, para ou-
vir e dançar, organizado por
Geraldo Lima, a partir das 19h,
com muito swing, bossa e ba-
lanço, com Grupo Bossa Seis e
artistas convidados.  Inf. 2527-
2300. ATENÇÃO: quinta-feira
20/11 não haverá baile do Ge-
raldo no Amarelinho.
Baile de Fim de Ano do
Espaço de Dança Sheila
Aquino e Marcelo Choco-
late
Será dia 17/12, a partir das 20h,
na Casa do Minho, no Cosme
Velho.  Cinco horas de baile,
com djs Leo Pers e Marcelinho,
no salão nobre (ar refrigerado).
Veja mais detalhes na próxima
edição deste informativo. Inf.
2245-6861 / 7899-8273.

QQQQQUINTUINTUINTUINTUINTASASASASAS
Gafieira Elite
Todas as quintas, a partir das
19:00h.  Conheça a tradicional
gafieira carioca!  Na terceira
quinta-feira do mês, sob coman-
do do prof. Alex Monteiro, mui-
ta salsa, samba e outros ritmos!
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
19h, na Churrascaria Gaúcha,
Laranjeiras, com música ao
vivo.  Última quinta: aniversa-
riantes do mês não pagam in-
gresso e ganham bolo. Opcio-
nal: dançarinos pelo sistema de
fichas. Bandas programadas
para outubro: (02) Paratodos;

(09) Status; (18) Rio Show;
(23) Resumo; (30) Brasil
Show. Pegue o cupom de des-
conto no site do jornal ou nes-
te jornal.  Inf. 2549-9472 /
9135-9019.
Dançando na Cinelândia
Baile diferente, para ouvir e
dançar, organizado por Geral-
do 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.
ATENÇÃO: quinta-feira 20/11
não haverá baile, antecipado
para dia 19/11.
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 total-
mente reformado no terceiro
andar, com música ao vivo para
ouvir e dançar, a partir das 18h.
Reservas: 2128-5650.
Baile do Vilson Queiroz -
mês do samba
Dia 23/10, no Centro Cultural
Cartola, na Mangueira, a partir
das 19h, com todos os anda-
mentos de samba, do samba-can-
ção ao samba-rock, dentro da
programação do  projeto Mês
do Samba de Salão Brasileiro.
Veja a programação completa
no anúncio da pág. 13. Inf.
9752-2207.
Coquetel Dançante com
dançarinos
Dia 30/10, das 15 às 19h, no
Country Club da Tijuca, com
Marco Vivan.  Org. Terê Freitas,
tel. 2208-0043 / 9781-5120.
Veja mais detalhes no anúncio
da pág. 3.
Baile de encerramento do
projeto Mês do Samba
Dia 30/10, na Academia Jimmy
de Oliveira, a partir das 22h,
com todos os andamentos de
samba, do samba-canção ao sam-
ba-rock, dentro da programação
do  projeto Mês do Samba de
Salão Brasileiro.  Veja a progra-
mação completa no anúncio da
pág. 13. Inf. 9752-2207.
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 Vascon-
cellos.  DJ Viviane Chan.   Inf.:
2252-3762 / 8117-5057.
Baile no Espaço Vida Sau-
dável
Toda segunda sexta-feira do
mês, de 18 às 21h, organizado
pela profª Luciana Santos (veja
anúncio na pág. 7).  Inf. 9986-
7749 .
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola
Carioca, na Tijuca, agora com
trio de forró ao vivo. Veja a pro-
gramação no anúncio da pág.
10. 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 no CIB
Músicas dançantes e flash ba-
cks, org. por Vavá, toda sexta, a
partir das 20h, no CIB, Copa-
cabana, com TriniDance e dj

Dinho tocando o melhor dos
anos 70-80-90. Atenção: dia
03/10 não haverá baile.  Inf.
2507-6538 / 8116-0892 /
2549-9702. Recorte o anúncio
da pág. 4 e ganhe desconto no
ingresso (até 21h somente).
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: 31/10 (Haloween); 28/
11 (Baile do Havaí). Inf. 8166-
0404 / 2223-4066 / 8778-
4066 .
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 ambi-
entes (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
Jesus
Em Botafogo, baile todas as
sextas, a partir das 18h. Inf.
2541-6186.
Bailes da Ac. Cristiano
Pereira, Bonsucesso
Todas as sextas, em salão com ar
condicionado, na academia de
Bonsucesso, a partir das 19h.
Inf. 3868-4522.
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 tem-
po permitir.  O projeto está
aberto a profissionais e acade-
mias que queiram participar do
evento.  Inf. 2288-2087 / 9679-
3628 .
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.
Veja a programação de outubro
no anúncio da pág. 13 ou aces-
se www.jaime aroxa.com.br.  Inf.
2286-0065.
Dançar é show no Méier
Baile no Espaço Universo da
Dança Amantes da Arte, toda
segunda sexta-feira do mês.  Inf.
8142-5371 / 8265-1760. Veja
anúncio da academia na pág. 16.
Baile do Cícero no CS-
SERJ de Niterói
Dia 17/10, a partir das 20h, com
a banda Resumo (veja anúncio
na página 2).  Inf. 2621-5691 /
9681-3247.
Aniversário de Luiz Valen-
ça
Dia 17/10 , em seu espaço de
dança, na Tijuca.  Inf. 3872-
5264 .
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 anún-
cio na página 7.  Inf. 3351-1144
/ 2270-2591 / 9663-7670.
Baile Vem Dançar Comi-
g o
Dia 31/10, no salão nobre do
Fluminense, com o Bossa Seis.
Org. Valdeci e Elir.  Inf. 7897-
7969 .
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 definir.
Inf. 2205-0118.
Baile de Halloween da Es-
cola Carioca
Dia 31/10. Festa a fantasia da
Escola Carioca de Dança (ex-

bém aos sábados na boate The
Office, em Copacabana, a partir
das 20h, tocando o melhor dos
anos 70-80-90. Estreou dia
20/09.  Inf. 2507-6538 / 8116-
0892 / 2549-9702.
Baile-ficha no Méier
Baile no Espaço Universo da
Dança Amantes da Arte, todo
segundo e último sábado do
mês.  Inf. 8142-5371 / 8265-
1760. Veja anúncio da acade-
mia na pág. 16.
Baile da Ac. de Dança Ma-
ckenzie
Todo sábado, a partir das 19h,
no salão da academia do Clube
Mackenzie.  Org. Henrique Nas-
cimento e Genilson.  Inf. 9752-
2207 .
Grande Baile Swing do
Black no Cl. Vera Cruz
Dia 11/10, a partir das 20h, com
bd Paratodos e apresentações,
lançando a programação do Mês
do samba de salão brasileiro
(veja a relações dos demais bai-
les da programação no anúncio
da pág. 13).  Inf. 3899-7767 /
9752-2207.
O Baile que vai parar a
cidade!
Dia 11/10 , na Gafieira Estu-
dantina, dez horas de baile com
as bandas Brasil Show e Novos
Tempos, a partir das 18h.  Org.
Bernardo Garçon.  Inf. 2771-
1622.  Veja o anúncio na pág. 8.
Baile de Aniversário de
Sheila Aquino
Será dia 18/10, no Espaço de
Dança Sheila Aquino e Marce-
lo Chocolate, com djs Leo Pers
e Marcelinho. Veja detalhes no
anúncio da pág. 13, cujo recor-
te dá direito a desconto no in-
gresso. Inf. 2245-6861 / 7899-
8273 .
Pra Ninguém Ficar Para-
do, 2ª edição
Dia 25/10, a partir das 20h, no
CIB, Copacabana, com Bd Pa-
ratodos e mesas vips com dan-
çarinos.  Org. de Evando San-
tos.  Veja matéria na página 4.
Inf. 8812-3188.
Baile de 5 anos do CDAC
Dia 25/10, na Casa de Visei.  Inf.
3391-7530 / 8744-3270.
Baile de Halloween by
Glorinha e Emília
Dia 01/11, sábado, a partir das
20:30h, com TriniDance e dj
Murilo, na boate do Olympico
Club.  Baile temático  “As Bru-
xas Estão Soltas”, organizado
pelas promoters do Domingos
Dançantes (que não se realiza-
rá dia 02/11, devido ao feriado
de Finados).  Veja detalhes no
anúncio da pág. 8, cujo recorte
vale desconto no ingresso.
Baile de Aniversário da
dançarina Robertinha
Dia 01/11, a partir das 21h, com
dj Marcelinho, na Ac. Jimmy de
Oliveira, Catete.  Inf. 2285-
6920 .
Baile de Aniversário de
Bruno Motta
Dia 08/11, a partir das 21h, no
Tijuca Tênis Club, com bd No-
vos Tempos e apresentações.
Inf. 7855-0411.  Leia também a
matéria de capa de nossa edi-
ção anterior, de setembro.
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.
Aniversário da dançarina
Nayara Melo
Dia 29/11, a partir das 22h, com
djs Marcelinho e Pedrada, na
Sacadura Cabral.  Veja detalhes
no anúncio da pág. 8.  Inf. 8284-
2103 .

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 edição
e obtenha desconto no ingres-
so. Inf. 9979-0057 / 9772-2051
/ 2553-3600 / 2560-6276.
Atenção: domingo de finados
não haverá baile, antecipado
para sábado dia 01/11 (veja
anúncio na pág. 8).
Domingueira Bom Malan-
dro
Na Sinuca e Gafieira Lapa 40
graus, com uma grande banda a
cada domingo.  Org. Valdeci de
Souza, Rodrigo Marques e
Chris Brasil. Veja o anúncio com
mais detalhes na pág. 2.  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 outubro:  (05)
Pingos e Gotas; (12) Resumo;
(19) New Dance; (26) Brasil
Show.  Inf. 2620-8018 / 2717-
5023 .
Domingueiras do Club Mu-
nicipal
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 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 .
Domingueira quinzenal do
Valdeci, em Niterói
Será dia 05/10, a partir das 19h,
na Casa do Caranguejo, Praia de
Charitas, com Bossa Seis e cava-
lheiros.  Inf. 7897-7969 / 9618-
5176 / 3903-9397.
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.  Vendas antecipadas,
lugares limitados. Inf. 9979-
0057 / 9772-2051.
Baile dos Amigos no Impé-
rio Serrano
Dia 09/11, a partir das 14h, na
quadra da escola, com três ban-
das: Rio Show, Novos Tempos e
Brasil Show.  Veja detalhes no
anúncio da pág. 6.  Inf. 9573-
8191 / 2691-7294.
Baile do Workshop Ma-
ckenzie de Ritmos Quen-
tes
Dia 23/11, domingo, a partir das
19:30.  Veja detalhes no anún-
cio da pág. 15.  Inf. 9752-2207 /
8298-4031.

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.
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. Ro-
gério Mendonza, Flávio Miguel
e Renata Peçanha. Inf. 2711-
8297 / 2714-9048 / 9399-6284.
Mostra Infantil
Dia 05/10, às 21h, na Alvaro’s
Dance, apresentação da Alvi-
nhos Dance com as coreografias
e os figurinhos com que irão re-
presentar o Rio de Janeiro na

Conexão), na Tijuca, a partir das
22h, com todos os ritmos de
salão e uma decoração capricha-
da. Veja anúncio na pág. 12.
Inf.:  2288-1173.
Vem Dançar Comigo, Flu-
minense F. Club
Baile mensal organizado por
Valdeci de Souza e Elir Rodri-
gues, no salão nobre, com Bos-
sa Seis, a partir das 20h. Em
outubro será dia 31/10 .  Inf.
7897-7969 / 9618-5176 /
3903-9397.
O Baile das Rosas, no
Centro Cultural Cartola
Dia 05/12, a partir das 21h, na
Mangueira, com banda Os De-
vaneios.  Org. Vilson Queiroz.
Inf. 3234-5777 / 8638-5552.
Veja anúncio na pág. 8.

SÁBADOSSÁBADOSSÁBADOSSÁBADOSSÁBADOS
Baile no Espaço de Dan-
ça Sheila Aquino e Marce-
lo Chocolate
Com dj Leo Pers.   Acesse a pro-
gramação de aulas e eventos es-
peciais e imprima cupons de
desconto dos bailes na página
www.doisemcena. com.br /es-
pacodedanca/bailes.   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: 25/10
(Bellinho); 22/11 (Bello Tan-
go); 29/11 (Bellinho); 13/12
(Bello Tango).   Inf.:  9982-
3212.
Tango na Escola Carioca
Baile de tango no primeiro sá-
bado do mês, na Escola Cario-
ca de Dança (ex-Conexão), Ti-
juca. Próx.: dia 04/10 (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
Tijuca, com cortina de outros
ritmos. Próx.: dia 11/10 -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.:
não informado a tempo.  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.
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 outubro: xx.  Veja o anún-
cio da pág. 13 ou acesse
www.jaime aroxa.com.br.  Inf.
2286-0065.
Festa da Vavá na boate
The Office
Músicas dançantes e flash ba-
cks, org. por Vavá, agora tam-

Veja aqui os bailes regulares
de nossos patrocinadores
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Da esquerda para a direita: o organizador
Evando Santos; o público da primeira edi-
ção da festa, concentrado nas apresenta-
ções; e se soltando na pista lotada.

fotos: Leonor Costa
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Mensagem ao Leitor

Contagem regressiva
para a comemoração do
aniversário do jornal

O ano passou rápido, e no dia 12 de outubro
completará um ano da reunião em que ficou
decidido se publicar a versão impressa do Blog
Falando de Dança, cuja primeira edição come-
çou a circular em novembro de 2007.
   Em que pese a adesão imediata de conside-
rável número de patrocinadores naquele mo-
mento, permitindo que o jornal já saísse com
vinte páginas, fato é que a aceitação do novo
informativo foi aumentando ainda mais a cada
edição.  Como consequência, já na nona edi-

ção houve aumento da paginação, e na edi-
ção passada adotou-se o papel off-set na
capa e contra-capa, o que melhorou ain-

da mais a apresentação deste
informativo.
   Mas isso tudo não teria
acontecido se não conseguís-

semos manter a pontualida-
de na publicação e na distri-
buição do jornal, num es-

forço que só quem
acompanha de perto o
trabalho de nossa equi-
pe pode mensurar.  E
esse trabalho tem sido
redobrado desde se-

tembro, quando se acelerou os preparativos
para a comemoração do aniversário do jornal.
   Graças à parceria com Glorinha e Emília, pro-
moters do baile Domingos Dançantes, o Jor-
nal pôde garantir um ótimo espaço para sua
festa de aniversário.  E graças, mais uma vez,
ao apoio de nossos patrocinadores, pudemos
amealhar vários brindes e prêmios que serão
distribuídos e sorteados durante o evento, a re-
alizar-se dia 12 de outubro, no Olympico Clu-
be, em Copacabana (veja detalhes no rodapé
da capa).  Até a data de fechamento desta edi-
ção, já havíamos recebido, para sorteio, dois
aparelhos de dvd com karaokê, um aparelho de
mp3 com rádio-gravador, dois tocadores de
mp3 de cartão, e vários outros acessórios de
informática, num total de 16 itens - fora ou-
tros prometidos por pessoas que ligaram para
a redação se voluntariando para ajudar a abri-
lhantar o evento, formando caravanas de ou-
tras cidades ou doando também itens para sor-
teio.
  O trabalho para manter este informativo tem
sido árduo, mas é em momentos assim que ve-
mos que está valendo a pena.  Aos nossos lei-
tores, colaboradores, patrocinadores, famili-
ares e amigos, nossos agradecimentos.

Aragão e os prêmios já
recebidos para sorteio.

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; bancas de jornais e estabelecimentos comerciais
conveniados.
___________________________________________________________

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

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus res-
pectivos autores, colaboradores deste informativo.
Proibida reprodução de artes e matérias sem autorização
expressa deste informativo, sob penas da lei.

Mostra Infantil A Noite é Uma
Criança, em Florianópolis.
Renda revertida para o custeio
da viagem.  Inf. 2547-0861.
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.
Domingão no CSSERJ,
Niterói
Dia 12/10.  Programação dupla
organizada por Edson Santos,
com tarde dançante animada
pela Bd Pingos e Gotas, segui-
do de Forrozão a partir das 20h
com trio de forró ao vivo.  Veja
detalhes no anúncio da pág. 12.
Entrega do Troféu Fideli-
dade Jornal Falando de
Dança
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 mos-
tre na pista a ginga carioca! Inf.
9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Búzios Tango Weekend
Dias 24-25-26/10, organizado
por Bob Cunha e Aurya Pires,
com hospedagem em resort,
workshop com o casal de pro-
fessores argentinos Pablo Nie-
vas e Valéria Zunino e milonga
com apoio de dançarinos do
Rio.  Veja mais detalhes no
anúncio da pág. 14.  Inf. 9629-
3072 .
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.
Excursões da Academia
Conceição da Bahia
Dia 07/10 - excursão ao Berro
D’Água, Guapimirim.
De 07 a 09/11 - Final de sema-
na em Raposo.
Dia 30/11 - Domingueira em
São Pedro da Serra.
Inf. 2288-2087 / 9679-3628.
Workshop Mackenzie de
Ritmos Quentes
Dia 23/11, domingo. Veja de-
talhes no anúncio da pág. 15.
Inf. 9752-2207 / 8298-4031.
Passeio a Paraíba do Sul
com Adriano Rios
Dias 8 e 9/11, incluindo trans-
porte, hospedagem com café da
manhã, lazer no Clube Social de
Paraíba do Sul com workshop
de dança, baile no sábado com
Bd Rio Shows e dançarinos
contratados do Rio.  Inf. (21)

8849-8002.  Veja também o
anúncio da pág. 10.
Espetáculo de Dança no
Teatro Ipanema
Dia 20/12 ,  sábado, às 21h,
apresentação única da monta-
gem “Faces”, da Cia de Dança
Renata Peçanha.  Ingressos já à
venda no Núcleo de Dança.  Inf.
2221-1011.  Veja detalhes no
anúncio da pág. 10.
Workshop de samba da Ac
Jimmy de Oliveira
III Oficina do Samba, de 8 a
11/01/09, com 4 dias de aulas e
3 noites de bailes.  Veja deta-
lhes no anúncio da pág. 12.  Inf.
2285-6920.
Ilha do Zouk
De 18 a 21/04/09, o melhor do
nosso zouk na ilha mais linda
do Brasil.  Quatro dias de aulas
de zouk, bailes, passeio de bar-
co, mergulhos e trilhas.  Org.
Alex de Carvalho.  Veja os de-
talhes no anúncio da pág. 17.
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.
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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
bandas, no site do Jornal Falan-
do de Dança (ou consulte pe-
los telefones acima).

Music for Dance
O compacto que satisfaz!
Inf. (21) 2446-4434 / 2443-
6162 / 9862-2841 (Francisco
Santana).
Conheça nosso trabalho: toda
quinta-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.  Assista aos
clipes de nosso trabalho no
link de Roteiro 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 outubro:
Dia – 03 – Casa De Show Rio
Sampa – Nova Iguaçú; Dia – 05
- Casa De Festa Elandre –
Madureira; Dia – 06 – Clube
Municipal – R. Hadock Lobo-
Tijuca; Dia – 10 - Casa De
Show Rio Sampa – Nova
Iguaçú; Dia -  11- A.A. Vila
Isabel; Dia – 12 – Tênis Clube
De Mesquita – ( Bloco Boca
Bendita); Dia-   13 – Gres.
Império Serrano; Dia – 15–
Churrascaria Marlene; Dia – 16
- Casa De Festa Elandre –
Madureira; Dia – 17 - Casa De
Show Rio Sampa – Nova
Iguaçú; Dia- 18 – Csse Do
Rocha; Dia – 19 - Clube Dos
Bombeiros – Madureira; Dia –
20 – Gres. Império Serrano; Dia
– 21 – Tijuca Tenis Clube; Dia
– 22 – América F.C.; Dia – 23 –
A.A Portuguesa – Ilha Do
Governador; Dia – 24– Casa De
Show Rio Sampa – Nova
Iguaçú; Dia – 25 – Condominio
Riviera Del Fiori – Barra Da
Tijuca; Dia – 26 – Emporium –
São João De Meriti; Dia – 31 -
Casa De Show Rio Sampa –
Nova Iguaçú

Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Programação de outubro:
acompanhe no site do jornal
(link roteiro das bandas). Aten-
ção: dia 25/10 excursão da
Banda Novos Tempos a Cam-
pos de Goytacazes, com baile
no Clube de Regatas Saldanha
da Gama - junte a nós!!!!  Infor-
mações nos telefones acima,
com Robson.

Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels.
3477-4308; 2464-1190; 3359-
6753; 7862-0558 id:83*
67257. Programação de outu-
bro já agendada (sujeita a al-
terações): 02 – QUI – Churras-
caria Gaúcha; 03 – SEX – Real
Show (Realengo); 04 – SAB –
Estudantina Musical; 05 –
DOM – Lapa 40°; 09 - QUI –
Estação República (Catete); 10
– SEX – West Show; 11 – SAB
– Helênico A.C; 11 – SAB –
Vera Cruz (Swing do Black); 18
– SAB – Estudantina Musical
(Congresso de Samba); 19 –
DOM – Clube dos Democráti-
cos; 25 – SAB – Helênico A.C;
25 – SAB – CIB (Aniversario
do Evando); 31 – SEX – Casa
de Viseu

CONFIRME POR TELEFO-
NE A PROGRAMAÇÃO

Já recebi a edição de setembro, mais uma vez muito obrigado, e se
depender de mim Campo Grande toda irá conhecer o Jornal Falando
de Dança.
Prof. Leo Trakinas*
...........
Meu nome é Tânia, estou criando um projeto de dança de ficha na
Vila da Penha que irá ser inaugurado dia 10/09.  Leio sempre o
jornal de vocês.
Tânia Alexandria**
...........
Muito bom esse jornal!
Francisco Alves Nunes Neto**
...........
Uma das melhores coisas que aconteceram na dança de salão nos
últimos anos foi o Jornal Falando de Dança, tudo que nós precisa-
mos saber sobre dança de salão está no jornal, parabéns e continu-
em sempre assim!
Leonardi Sodré Arruda**
...........
Sou de Boa Vista, Roraima, e faço dança de salão.  Não conhecia seu
jornal e gostei muito de ver algo tão bem feito e que fala de uma
coisa que amo, que é a dança, em todas as suas formas, parabéns.
Dayse Conceição Silva**
............
Adorei o site, não conhecia.  Estão de parabéns, muito informativo.
Gostaria de conhecer grupos que costumem sair para dançar. Obri-
gada.
Lúcia Novaes**
NR: A melhor forma de conhecer grupos assim é frequentar os
bailes e/ou aulas de dança em grupo, onde você poderá fazer
amizades com essa finalidade.
............
Passando na banca de jornais da (rua) Oswaldo Cruz vi um exem-
plar do Jornal Falando de Dança.  Gostei muito.  Parabéns pela
iniciativa.  Gostaria de fazer a assinatura.  De acordo com as instru-
ções, informo os dados necessários... Espero e desejo que o Jornal
tenha vindo para ficar, pois para quem gosta de dançar é muito in-
teressante.
Paulo Roberto da Cruz*
............
Queremos agradecer a atenção e a força que você tem dado ao nosso
blog, um trabalho novo que está apenas engatinhando.  É muito
bom ter nosso trabalho reconhecido por pessoas como você, que
estão na imprensa dançante há muito mais tempo.
Equipe Arrasa no Blog**
.............
Adoro o site e o blog! Sempre venho dar uma conferida no que
rolou nos bailes e nas novidades.
Kátia Gonçalves**
.............
Adorei o site.
Olivâneo Menezes de Oliveira**
.............
Peguei um exemplar (em Campo Grande) e adorei a matéria, muita
gente me ligando do Rio para avisar que viu.
Cacau Mendes*, de Rio das Ostras, cuja primeira colocação no
Festival de Dança de Campinas, foi noticiada na ed. 10.
............
Agradecemos a maravilhosa matéria que você publicou, falando
com tanto carinho dos nossos Anjos Sem Visão.  Estão todos radi-
antes!
Cheila e Talluma*, organizadoras do evento Vem Dançar Comi-

go no Escuro, noticiado na ed. 11.
..................
Estive presente ao evento ‘Vem dançar comigo no escuro’ e fiquei
encantada com a criatividade, desempenho e alegria dos deficien-
tes visuais.
Esther Demaszko* sobre a mesma matéria da mensagem anteri-
or.
................
Agradeço a vocês terem colaborado e MUITO no sucesso de nossa
pré-estréia.  Lotada, a casa, e já avançamos em nossas conquistas.
Dia 5 de outubro, às 21h, na Álvaro’s Dance, novamente faremos
outra apresentação, e já com figurino.
Rachel Mesquita*, sobre a matéria da Mostra Infantil, ed. 11.
................
Muita obrigado pelo carinho com as crianças do projeto Alvinho’s
Dance.
Josenilda*, sobre a mesma matéria da mensagem anterior.
...............
Colaboração: tenho observado nos anúncios colocados no Jornal
Falando de Dança que vem sendo escrito personal dance quando o
correto é personal dancer.  Personal dance significa dança pessoal.
O correto é personal dancer, que significa dançarino pessoal.
Carlos Cetrangolo*, personal dancer
................
Gostamos muito da matéria sobre o Salão Nordeste, ele fez um tra-
balho muito bom, muito atuante e sincero.
Metilde Alves*, da produção do Salão Nordeste, sobre a atuação
de nosso correspondente, Duda Villanova.
.................
Sou leitora assídua do Jornal Falando de Dança e grande admira-
dora de seu trabalho em prol da dança de salão.  Por isso queria
apontar uma questão de autoria na edição de setembro.  Em várias
partes do jornal, a domingueira do Lapa 40 Graus aparece citada
como Domingueira do Valdeci.  Na verdade, chama-se Dominguei-
ra Bom Malandro e a realização pertence a um trio de profissionais:
Valdeci de Souza, Chris Brasil e Rodrigo Marques.
Nilce Oliveira, da equipe Bom Malandro
NR: Olá Nilce, agradecemos o contato e a observação.  Faremos
a correção no nome do evento no roteiro dos bailes, que, de fato,
saiu erroneamente como Domingueira do Valdeci.  Quanto ao
anúncio publicado no jornal, ele segue a arte da divulgação de
vocês, com o nome correto e a menção correta dos três organiza-
dores.
________________________________________
*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 jor-
nal, www. jornalfalandodedanca. com.br.

Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como  no parágrafo ante-
rior) que lhe encaminharemos um exemplar com os dados de cobran-
ça (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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