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Rio que mora no mar:
Elizabeth Mattos nos
conta sobre a origem
da expressão “no
tempo do Onça”

JAN/2009

Saiba mais sobre o trio que está inovando
as domingueiras dançantes do carioca
e o que eles planejam para seu
evento em 2009
Da esquerda
para a direita:
Chris Brasil,
Rodrigo Marques e
Valdeci de Souza

Dançar emagrece!
Então aproveite os
cursos de férias para
entrar em forma no
verão!
Ainda nesta edição:

Cadê o glamour da
dança de salão?
Circulando:
a coluna social
da dança de
salão carioca
Roteiro dos bailes:
começe o ano
dançando muito!

A moda na
dança competitiva
Carla Salvagni comenta
sobre as restrições aos trajes
de competição, cujos
modelos exclusivos podem
custar até dez mil dólares!

(ao lado, alguns modelos entre
mil e dois mil dólares, oferecidos
pelo site www.danceuniverse.co.kr)

TODA SEGUNDA

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023

Baile para casais, dançarinos contratados e baile-ficha

Org. Fátima & Maria Luíza

Olympico Club - R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana
Horário: das 19:30 até 24:30h
Inf. Fátima ou Mª Luiza: 2541-8205 / 9453-5751

Realizamos milongas há 12 anos
Informações: (21) 9982-3212

Apoio:

DIA 31 JAN - ANIVERSÁRIO

Quartas dançantes (15h)
07/01 - Luizinho & Cia
(14/01) - Domingão & Alex
(21) Narciso Show
(28) Pop Music
(04/02) Silvinha Chiozzo

Domingueiras (18h)
04/01 - Pingos & Gotas
11/01 - Resumo
18/01 - Os Devaneios
25/01 - Paratodos
01/01 - Pingos
& Gotas

APARECIDA BELOTTI

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

ANIV. LEONOR COSTA
Comemoração no BAILE DAS ROSAS
COM A BANDA PÉROLAS
DANÇARINOS E SORTEIOS

Traje: Esporte Fino
Ingresso: R$ 15,00

RO
I
E
N
JA
Dia 04

TERÇA - 13 JAN 09 - 19h

Amarelinho da Cinelândia - Pr. Mal. Floriano 55, sobreloja

Real. Marlene Oliver & Equipe - Inf.: (21) 3714-2329 / 9753-0260 / 9472-3873

Banda
Paratodos

Academia Ritmo Dance apresenta...

BAILE DO CÍCERO

Banda
De Primeira

COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO
DO PROFESSOR CÍCERO!

SÁBADO

10
JAN
20:00h

ORQUESTRACOMMANDER
Mesa antecipada c/ 4 conv.: R$ 40,00
Traje: esporte fino
No dia: R$ 50,00

Local: CSSERJ - Rua Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói
Coord.: Cícero e Sônia - Inf.: (21) 2621-5691 / 9681-3247

Conheça nossa
programação
das sextas!
16:30 / 17:30 - baile-aula
incluído no ingresso do baile
17:30 / 21:45 - baile de dança
de salão com danaçrinos e
duas bandas (Emoções e
Aeroporto)
Ampla pista de dança
Salão com ar condicionado central
Estacionamento próprio
Baile dos aniversariantes na
última Sexta, com bolo e brinde

Rodov. Pres. Dutra - km 177
N. Iguaçu - Inf. 2667-4662

Dia 11
Dia 18
Dia 25

Banda
Novos Tempos
Banda
Bossa Seis

Reservas:
9856-4641 | 9859-7791 | 7897-7969
Rua do Riachuelo, 97 - Lapa

Realização: Valdeci de Souza, Rodrigo Marques e Chris Brasil

BAILE DE ANIVERSÁRIO

CIA HENRIQUE NASCIMENTO

DOM

22

dj Marcelinho
SPORT CLUB

MAR MACKENZIE
19:30h

Rua Dias da Cruz 561 - Méier

Apresentações:

Cia Alex de Carvalho

Cia Carlos Bolacha

Cia Dom

Cia Henrique Nascimento

Cia Jimmy de Oliveira

Cia João Ricardo Silveira

Cia Renata Peçanha

Mamborio
Dance Co.

Willian
Ribeiro
& Sirley
Oliveira

Realização:

Arte e divulgação:

Informações:
2269-0082
9752-2207
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Mensagem ao leitor

Um brinde à dança
No início de dezembro fomos contatados por Edézio
Paz, diretor do Jornal da
Dança, com o intuito de participar de uma reunião com
Lourdes Braga, presidente
do Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do
Rio de Janeiro, e Mariza Estrella, presidente do Conselho Brasileiro da Dança. A
reunião, a qual compareceu
também Norma Delgado,
diretora do Jornal Notícias
da Dança, tinha por objetivo
discutir o teor de email que
circulara na internet, pedindo a adesão a um documento que seria encaminhado à
Jandira Feghali, nomeada
pelo prefeito eleito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes, para a
Secretaria Municipal de Cultura. O documento, elaborado por um grupo ligado à
dança contemporrânea, pleiteava a continuidade de projetos, a ampliação de verbas,
a criação e/ou reativação de
postos ligados à dança, como

a Direção do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro e a
Coordenação de Dança (antiga Divisão de Dança do hoje
extinto RioArte), com sugestão de nomes para ocupar os
novos cargos.
O resultado dessa reunião,
bem como da posterior entrevista de uma das integrantes desse movimento, Helena
Vieira, à Rádio JD - que também contou com a presença
de Antônio Aragão e Leonor Costa, editora do Jornal
Falando de Dança -, é tema
de tópico da seção Pequenas
Notas desta edição.
O que destacamos neste
espaço, porém, não é tanto a
importância, inquestionável,
dessa mobilização da classe, ainda que, por enquanto, setorizada, mas a união
de três importantes veículos
de comunicação da comunidade da dança, no sentido
de se interar de assunto que
diz respeito à toda categoria, apurar, divulgar, cobrar

Unindo forças a favor da dança: da esquerda para a direita, Norma
Delgado (Jornal Notícias da Dança), Antônio Aragão (Jornal Falando
de Dança) e Edézio Paz (Jornal da Dança).

posicionamentos dos órgãos
representativos dessa classe.
O atual bom entrosamento
dos diretores desses informativos não só é salutar, mas
representa um grande passo
para o fortalecimento da representatividade da dança e
a ampliação do poder de divulgação de suas atividades,
junto ao poder público e à
população em geral.
Fazemos votos que neste ano a classe da dança se
conscientize de que dispõe
de meios para tornar públicas suas reinvidicações, di-

vulgar seus trabalhos, emitir
suas opiniões. Fazemos votos para que nossos órgãos
representativos valorizem
os veículos informativos
da classe, sempre de portas
abertas para ouvir, entrevistar, informar. Fazemos votos
para que possamos trabalhar
em comum para a valorização dessa arte, infelizmente
ainda muito carente da devida atenção das entidades
ligadas à cultura.
Por fim, fazemos um brinde
à dança e a todo o prazer que
ela proporciona!

AMARELINHO DA CINELÂNDIA
Dance no famoso point
da boemia carioca

Toda 5ª f. a partir das 19h
(exceto feriados)
Muito swing, bossa e balanço
Com o conjunto

BOSSA SEIS
A opção musical do momento!

ESPECIAL - SEGUNDA - 19 JAN - 19h - VÉSPERA DE FERIADO:
“SEGUNDA NOBRE” - GRANDE BAILE DO PADROEIRO DA CIDADE!

Inf./reservas:

2527-2300
3852-2135
3276-3901

Uma realização de

Geraldo Lima Produções
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Rio que mora no mar...

Desde o tempo

do Onça
Por Elizabeth
de Mattos
Dias*

No Rio de Janeiro desde o
século XVII já se dançava
ao ar livre, danças de
origem provavelmente
portuguesa, que com
a influência negra deu
origem a danças rurais
que recebiam, por aqui, o
nome de xiba.
O maxixe foi a primeira
dança urbana, a dois, a
aparecer. Depois, surgiu
o samba de gafieira,
que foi a mistura do
maxixe com outras
danças européias, como a
mazurca e a polca.
Isso nos dá a idéia
que se dança no Rio de
Janeiro desde o tempo do
onça.
Aliás, essa expressão,
que indica algo muito
antigo, tem uma origem
bem interessante e
significa muito mais.

Ela se refere a Luís Vahia Monteiro, nomeado governador da capitania do Rio
de Janeiro, em 1724, para suceder Aires
Saldanha, e acabou deixando seu nome
registrado, na História do Brasil, por
um único fato, bastante relevante, aliás:
ser honesto e rigorosíssimo no cumprimento da Lei.
“tomou imediatas providências no sentido de livrar a cidade da malta de malandros, desordeiros e jogadores, não
poupando os que, de qualquer forma,
perturbavam a vida social e o sossego
dos lares. Com os ladrões então era de
severidade implacável”.
(livro O Rio de Janeiro no tempo do
Onça - Alexandre Passos)
Ainda foi extremamente severo com
os poderosos - incluindo aí vereadores,
jesuítas, ouvidor, juiz de fora -, pois essas autoridades estavam acostumadas a
receber benesses.
Por sua atitude, e por ser temido, ganhou o apelido de ONÇA, o pavor da
época, pelos ataques aos bandeirantes
e aos que se aventuravam nas florestas,
em busca do ouro nas Minas Gerais.
Daí veio a expressão “no tempo do
Onça”, ou seja, no tempo do Luís Vahia
Monteiro.

BAILE DA AMIZADE

Toda
Segunda-feira
Música ao vivo
a partir das 18:00h
Promoter: JOÃO DE QUINTINO tel: 9613-8079

CLUBE MACKENZIE - Rua Dias da Cruz 561 - Méier

Com o tempo, a expressão foi perdendo seu significado - um tempo de honestidade e rigor - e apenas lembrando
um tempo muito antigo.
Sua frase, escrita numa carta ao rei D.
João V, também entrou para a História:
“Senhor, nesta terra todos roubam. Só
eu não roubo”.
Em tempo: como acabou o governador Luis, o Onça? Afastado, claro.
Aliás, essa história a gente conhece...
com certeza, desde o tempo do Onça!
* Elizabeth de Mattos Dias é designer gráfica e pesquisadora, criadora do ejornal mensal “Rio que mora no mar...”
e editora do blog de mesmo nome (www.rioquemoranomar. blogspot.com), com curiosidades cariocas. além de
autora dos livros “Confeitaria Colombo”, “Onde Morou”
e “Guia Quente para Viver o Frio.

TER

IRAJÁ A. C. Av. Monsenhor Félix 366 - Irajá
BAILE COMEMORATIVO “20 ANOS DE SUCESSO”

20

JAN
FERIADO
18 às 22h

Venha recordar os bons tempos com a Orquestra

CUBA LIBRE
Maestro Chiquinho Araújo

Mesa: R$ 35,00, com 4 convites - Promoção: Adilson Rêgo

Res.: 3272-3747 / 8522-2138 (Dirce) - 3371-8189 / 9128-8194 (Adilson)

DOMINGOS DANÇANTES
by Glorinha & Emília

HELÊNICO ATLÉTICO CLUBE
R. Itapiru 1305 - Rio Comprido

A FESTA QUE VIROU MANIA!
Grupo Trinidance
& DJ Murilo

Aniversariantes do mês:
comemoração no último
domingo do mês

Boate do

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar

Copacabana

Entrada: R$ 20,00
Com este: R$ 15,00

Reservas: 2553-3600 / 2560-6276 / 9979-0057 / 9772-2051

A construção da Igreja da Irmandade
de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito dos Homens Pretos, situada na Rua Uruguaiana 77, Centro do
Rio, contou com o apoio e especial
simpatia do governador Luiz Vahia
Monteiro. Em 1737, a igreja passou
a sediar a Sé do Rio de Janeiro sendo,
nessa condição, a primeira igreja a ser
visitada pela família real, na chegada
de D. João VI e sua comitiva, no dia
7 de março de 1808 (acima, óleo de
Armando de Martins Viana retratando esse momento). Luis Vahia Monteiro hoje é nome de rua no Rio, no
bairro do Jardim Guanabara.

SÁBADO

10
JANEIRO

BAILE DO AGRADECIMENTO
A presidente Valéria Barreiros,
encerrando sua gestão, agradece
aos dançarinos e amigos

Almoço (13 às 15h)

JORGE LUIZ

TECLADO & VOZ

Tarde/noite dançante
(15:30 às 20h)

BRASIL SHOW

Reservas: 2502-1694 / 2502-6752 / 2520-0402
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Opinião

CADÊ O GLAMOUR DA
DANÇA DE SALÃO?
Por
Myriam
Martinez*

Esta pergunta é feita constantemente pelos freqüentadores de bailes na cidade. O
que a nova geração de dançarinos tem aprendido nas
academias, além da técnica
da dança? Até quando seremos obrigados a conviver
com a descortesia, a falta de
gentileza e educação, hoje
comuns nos salões?
É preciso urgentemente
resgatar a história da Dança
de Salão, o que ela representa, sua cultura, normas e tradições.
A Dança de Salão é o bom
convívio social, é arte, beleza, prazer e sedução.
Infelizmente, o que se
verifica hoje nos salões é o
resultado de uma formação
imediatista, falha e incompleta.

Todos os dias surgem novos dançarinos, se é que podemos chamá-los assim. Cavalheiros que tiram a dama
para dançar e, logo após,
não a conduzem de volta à
mesa. Dançarinos que param
de dançar no meio do salão,
esquecem suas damas, para
falar ou cumprimentar pessoas conhecidas. Freqüentadores que não chegam cedo
nos bailes ou não adquirem
mesa e ficam em pé na frente de quem está sentado, tirando a visão do salão. Dançarinos que dançam como se
fossem os únicos no salão,
executando passos apropriados para o palco, mas que,
no salão, só causam chutes
e pisões nas demais pessoas, sem respeito ao espaço
comum.
Conheço muitas pessoas que estão deixando de
freqüentar os salões, pois
cansaram, já não sentem o
mesmo prazer com a dança
e com o ambiente.
Dirijo-me aos profissionais e donos de academias:

não basta só transmitir a técnica, ensinar passos. Faz-se
necessário ensinar também
boas maneiras, respeito ao
próximo, maneira correta de
se vestir e até mesmo higiene pessoal.
A dança requer o contato físico entre os parceiros,
exige que os dançarinos estejam asseados, bem barbeados, com odor agradável e
roupas e sapatos adequados
para a ocasião. As damas
merecem e agradecem, pois
a grande maioria se produz
cuidadosamente ao sair para
dançar.
Alguns pensarão ser saudosismo e fora de moda
cobrar essas atitudes, mas
quero afirmar que educação,
gentileza e boas maneiras
são fundamentais a qualquer
tempo nas relações sociais,
e traduzem o glamour que
sempre fez parte da Dança
de Salão.
* Myriam Martinez é advogada, assessora parlamentar e vice-presidente da
ADESERJ.

Marlene Oliver apresenta

COM A BANDA PÉROLAS

DANÇARINOS E SORTEIOS

Próx. baile: Terça - 13 de janeiro - 19h

Amarelinho da Cinelândia - Pr. Mal. Floriano 55, sobreloja

Convida

ANIVERSÁRIO

ROSANA MACIEL & GERSON PIT
14
JAN
Início 20h

QUA

arte e divulgação: www.jornalfalandodedanca.com.br

Real. Marlene Oliver & Equipe - Inf.: (21) 3714-2329 / 9753-0260 / 9472-3873

Música ao vivo
e dj Murilo

OLYMPICO CLUB

Reservas: (21) 2295-6892 / 8212-2969

R. Pompeu
Loureiro 116
Copacabana

Venha conhecer o
Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!
SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA - AR CONDICIONADO
MANOBRISTAS - AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS

PASSEIO PÚBLICO
Av. Rio Branco 277 - Centro

Banda Pérolas

TODA

SEGUNDA

18:00 À
Baile dos aniversariantes: toda
01:00h
última segunda-feira do mês
(aniversariantes do mês não pagam
ingresso e ganham bolo)

Promoção até 21h: beba 1 chopp e ganhe outro
Ingresso: R$ 12,00 (com este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e eventos especiais

Promoção para grupos acima de 15 convidados:
uma torta de chocolate grátis!

CHURRASCARIA GAÚCHA
Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras
Baile dos aniversariantes: toda
última quinta-feira do mês
(aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo)
Ingresso: R$ 12,00
c/este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e
eventos especiais

QUINTA
19:00 às
02:00h

Agora com grandes bandas!

ANUNCIE CONOSCO:
(21) 9202-6073 / 9519-6565 / 2551-3334

BAILE DAS ROSAS
Traje: Esporte Fino

5

08/01 - Banda Paratodos
15/01 - Banda Rio Show
22/01 - Banda Status
29/01 - Banda Paratodos
BAILE DE FICHA (OPCIONAL)

Agora também baile de ficha opcional com
excelente equipe de dançarinos, nos bailes da
Graça do Passeio Público (2ª feira) e da Churrascaria
Gaúcha (5ª feira) - Promoção: Graça e Regina Vasconcellos

Informações e reservas:

Graça:

2549-9472
9135-9019
Email:

bailedagraca@terra.com.br
Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br
arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br
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Dancesport

A moda na dança
competitiva internacional

“Quanto mais a mulher
deseja aparecer e agradar,
mais corre risco de esbarrar
no ridículo”

Há muitas controvérsias quando o
assunto é moda,
roupa, conveniênPor
cia e bom-gosto.
Carla
Há quem diga
Salvagni*
que não é conveniente ter, no traje de apresentação/
competição, bordados ou franjas,
porque enroscam. Não concordo,
há maneiras de se realizar o bordado de forma segura, fazemos isso
em minha família, nunca tivemos
problemas. Aprendemos a bordar
com a mãe de uma grande bailarina, minha primeira professora de
ballet. Velhos tempos, em que apenas os bailarinos do exterior sabiam
como bordar suas próprias roupas,
bem como fazer os tutus... e até sapatilhas!!! Quanto às franjas, se dá
o mesmo: é só cortar de uma em
uma, para que não enrosquem (caso
contrário, podem prender na fivela
do sapato, no dedo do parceiro...

Neste artigo
exclusivo, Carla
Salvagni fala sobre
restrições quanto
às roupas usadas
nas competições de
dancesport, muitas
das quais também
adotadas, total ou
parcialmente, em
outras competições
internacionais ou
mesmo nacionais.
Na maioria das
observações, o bom
senso aconselha
adotar-se tais
indicações também
em apresentações
não competitivas,
o que vale para o
“território nacional”.

Seguro de Carro

ZIP

PONTO

RIBAMAR GALIZA
Corretor de Seguros

Tels.: (21) 2276-5131 / (21) 9997-2773
Escr.: Av. Pres. Vargas 290 - 4º Andar - Rio de Janeiro - RJ

Dois meses: janeiro e fevereiro
Aulas tarde / noite (seg - qua - sex)*
Acompanhamento de nutricionista*
Alongamento com profissional do CREF
Ritmos: forró - salsa - zouk - samba no pé

imagem: google images

EMAGREÇA DANÇANDO
PROGRAMA DE FÉRIAS

* todos os inscritos poderão fazer todas aulas
* primeira consulta incluída no pacote

Venha divertir-se, fazer novas amizades,
dançar muito, trabalhar a musculatura
e queimar muitas calorias!
Realização:

Studio de Dança Henrique Nascimento

um desastre).
E as lindas, maravilhosas, levíssimas plumas??? Aquelas que
rodeiam as barras das saias, invejadas, que todo mundo gostaria
de gastar dez mil dólares para
ter um vestido desses? Acorda,
querida: fora de moda, há mais
de dez anos! Desanimada? Pelo
menos economizou um bom dinheiro... Na verdade, além de
fora de moda, convenhamos... as
competidoras de dança standard
pararam de adotar esses modelos há
tanto tempo pelo alto custo e também por uma atitude ecológica, de
forma semelhante à utilização de
peles de animais nos desfiles de
moda.
Quanto à elegância, sensualidade e vulgaridade, aí entramos numa área mais delicada e de opinião pessoal.
A dança latina por si só já é
muito sensual, por isso, quanto mais
a mulher deseja aparecer e agradar,
mais corre risco de esbarrar no ridículo, cuidado! Não queira colocar
em um só vestido tudo o que você
sempre sonhou. Sem excessos! Ou
flores, ou brilhos, ou rendas... um
de cada vez.
Há todos os tipos de cores, modelos e materiais, só não se utilizam
tecidos estampados. Só reforço que
toda mulher deve usar sua inteli-

Clube Mackenzie
R. Dias da Cruz 561 - Méier
Inf.: 2269-0082 / 9752-2207

Álvaro
Reys e
Helena
Fernandez
trajam
roupas
dentro das
normas
de danças
standard.

foto: Leonor Costa

gência em favorecer seus pontos
fortes, salientar o que gosta mais e
disfarçar seus pontos fracos. Fique
linda!
Regras mais importantes, salientadas:
8Partes íntimas devem estar cobertas sem transparências. Se estiverem em cor da pele, devem ter
bordados por cima.

AUTOwww.realezapontozip.com.br
PEÇAS LTDA

autopecas@realezapontozip.com.br
Renault - Peugeot - Citroen - peças em geral para carros importados
Acesse nossa página na internet e faça sua busca!

Rua Arnaldo Quintela 11 - Botafogo - RJ - tel (0xx21) 2541-6715 / 3209-1025

Madalena

Bolos
Bolos
Bolos

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8134-9443

SINDICATO DOS
PROFISSIONAIS
DA DANÇA
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
AV. PRES. VARGAS 583b
SALA 2206
CENTRO - RIO
TEL. (21)
2224-5913 / 2531-7541
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Nayara
Melo
e
Fernando
Schellenberger
trajam
roupas
dentro
das normas
de danças latinas

8 Uma
das regras

foto: Leonor Costa

tratada com
maior
ênfase: não
é permitida
a calcinha fio
dental, nem
calcinhas cor da pele. Na parte de
trás, nádegas devem estar e permanecer cobertas. Na frente, deve seguir a linha entre a perna flexionada
e o tronco.
8Seios devem estar cobertos e a
distância entre os bojos do sutiã
deve ser, no máximo, de 5cm.
8A roupa deve seguir as características do grupo de danças a que se
destina: standard ou latinas.
8Roupa e maquiagem devem estar

QUINTA

de acordo com a idade e nível de dança.
8Símbolos
religiosos na roupa e em
acessórios não
são permitidos.
8Em caso de
advertência: sanções e punições.
8Depois de ser advertido,
o casal deve recompor-se de
acordo com as regras, caso
contrário (ou se não for possível), será desclassificado
imediatamente pelo diretor
de competição, que poderá impor sanções adicionais, incluindo suspensão para as próximas
competições, no caso de “repetir
atitude contra as regras”.
8O diretor de competição pode
solicitar ao competidor que retire
de sua roupa algum acessório que
possa representar risco aos demais
competidores.
8“Regra do bom gosto” – qualquer
material, cor ou composição do modelo que seja considerado inadequado pode ser punido, caso determine
assim o diretor de arbitragem.
Regulamento de Roupas de Competição conforme Restrição de idade.
A seguinte divisão etária é obrigatória em todas as competições inter-

Dama de Ouro não perca!

No Botequim Vaca Brava...

29 COQUETEL DANÇANTE

JAN

15 às 19h

Organização

Terê Freitas

Nova turma
INICIANTE
2ªs e 4ªs f.
17:15h às
18:15h

Profª Luciana Santos

Com dançarinos e música ao vivo

MARCO VIVAN

Local: Rua Haddock Lobo 416 - Tijuca
Reservas: 2208-0043 / 9781-5120
No Castelo, Centro, RJ, pertinho de seu trabalho:

Academia Luciana Santos

happy hour 18 às 22h na
2ª quarta-feira do mês,
com dançarinos

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

Inf. 2257-0867
9986-7749

& Lourdes convidam
QUARTA Sandra
ALMOÇO DANÇANTE NO CLUBE MONTE SINAI

07

JAN

12:30 / 18:00

Equipe de dançarinos e buffet com tudo incluído, inclusive chopp!

CONJ. HÉLIO SILVA

C.C.E.R. Monte Sinai - R. Francisco Xavier 104 - Tijuca

Inf. 2572-6716 / 8764-4960 (Sandra); 2201-1371 / 9619-2460 (Lourdes)

7

nacionais e campeonatos, conforme
abaixo:
8Juvenil I: até 9 anos completos
no ano da competição.
8Juvenil II: até 10 e 11 anos completos no ano da competição.
Para essas duas categorias, os competidores têm roupas simples, sem
brilhos nem detalhes. Meninos com
camisa branca, gravata e calça preta; meninas com blusa ou collant
branco e saia preta (no standard) ou
vestido de uma cor só (ou collant e
saia pregada no mesmo, ambos de
uma mesma cor). Salto máximo de
3,5cm. Decoração no cabelo ou
spray colorido não são permitidos.
Não se permite maquiagem.

A partir de Junior II, as damas devem ter vestido inteiro, nunca duas
peças - tanto em standard como latinas. Em danças latinas, portanto,
a parte de cima não pode ser solta
como biquíni, mas presa no resto do
vestido.
Cavalheiros em Standard sempre de
calça preta e camisa branca, opção
de paletó com gravata preta ou gala
completo: casaca com colete branco e gravata borboleta branca.
Em danças latinas, o homem não
pode usar calça cor da pele. A camisa tem cor liberada, permite transparências, mas tem limite para sua
abertura frontal.
Não há restrições para cabelo, maquiagem, sapato, decoração de rou8Junior I: até 12 e 13 anos com- pa incluindo bordados, brilhos e
pletos no ano da competição.
pedrarias, acessórios, bijouterias e
Permite maquiagem. Decoração jóias. Desde que não entre em disde cabelo e de roupa sem brilho cordância com as regras gerais co(penas, flores, laços...). Salto das locadas acima (calcinha, segurança
meninas no máximo de 5 cm.
dos demais competidores...).
Por fim, em todas as idades, se
8Júnior II: até 14 e 15 anos com- o cavalheiro tiver cabelo comprido,
pletos no ano da competição.
deve estar preso em rabo de cavalo.
8Juventude: até 16, 17 e 18 anos Em standard e em latinas. Para eles,
completos no ano da competição.
meias pretas obrigatórias, sempre.
8Adulto: até 19 anos completos no E as mangas da camisa de danças
ano da competição.
latinas devem ser longas não sendo
8Sênior I: chegar ao 35º aniversá- permitido usá-las enroladas.
rio ou mais, no ano civil
* Carla Salvagni é proprietária da Cooperativa de
Carla Salvagni e presidente da Confederação
8Sênior II: chegar ao 45º aniversá- Dança
Brasileira de Dança Esportiva.
Site: www.carlasalvagni.com.br.
rio ou mais, no ano civil
Tango, Bolero, Soltinho, Zouk, Samba, Salsa, Forró

Profs. Carlinhos, Juarez, Valdeci
de Souza e Alex de Carvalho

Em Cachoeiras de Macacu
Junte seu amor pela dança ao lazer
de uma excelente pousada
Bailes e aulas com dançarinos

14º WORKSHOP
DE DANÇA DA

Pousada A Marca do

FARAÓ

Inf.tel: (21)2711-8297 / 2714-9048 / 9399-6284

30 JAN - 01 FEV

Clube Mackenzie
Rua Dias da Cruz 561 - Méier

GAFIEIRA
07
FEV DO MÉIER
SÁB

20H

DJ FRANÇA

Realização:

Studio de Dança Henrique Nascimento
Inf.: (21) 9752-2207
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Em forma

Gravura de Paulo Brabo em www.baciadasalmas.com

Quem dança,
seus quilos espanta!

ção de pares”, declarounos o professor Henrique
Nascimento, que lançou
na edição passada o programa Emagreça Dançando, com acompanhamento de nutricionista e
profissional do CREF.

É isso mesmo: dançar é uma atividade aeróbica
das boas. Aumenta a frequência cardíaca, estimula
a circulação do sangue, melhora a capacidade
respiratória e queima muitas calorias.
“Em uma hora de dança de salão é
possível eliminar até 700 calorias.
Quanto mais prática você tiver,
maior será o gasto calórico porque
vai seguir o ritmo com menos pausas”, declarou Claudia Zamberlan,
especialista em fisiologia do exercício, em entrevista sobre o assunto à
Revista Boa Forma. Uma coreografia agitada substitui a esteira e ainda tonifica os músculos das pernas,
braços e abdômen. “As pernas são
responsáveis pelos deslocamentos,
o abdômen é exigido para manter o
equilíbrio e a postura correta e, dependendo do tipo de dança, os braços também se movimentam bastante”, completou Claudia.
Tempo x resultado
Só que o resultado não é alcançado
com uma aulinha esporádica de dança ou 10 a 15 minutos fazendo piruetas pelo salão. Para que a dança seja

GO
SUA LO

AQUI

uma atividade emagrecedora, deve
ser feita por mais de 30 minutos, de
forma contínua e com intensidade
leve a moderada. Isso porque o corpo, principalmente de uma pessoa
sedentária, leva de 20 a 30 minutos
para queimar gordura localizada (até
então, o organismo prioriza a queima de carboidratos estocados nos
músculos). É claro que, com a continuidade das aulas e das freqüências
aos bailes, o condicionamento físico
gradativamente aumenta e esse tempo diminui. A pessoa passa, então,
a queimar gordura localizada mais
rapidamente. Mas não tenha pressa,
para não provocar exaustão e lesões!
Se você não estiver acostumado, comece freqüentando aulas duas vezes
por semana, praticando nos bailes o
que aprendeu na academia. Você estará se exercitando de forma gradual
e contínua e aí começará, de fato, a
sentir a diferença quando for vestir

Estamparia emcamisetaseuniformes
* SILKSCREEN*

Ligue (21) 3350-3435 - EDSON

Dança
Jornal Falando de

Rio, outubro/2008

Jornal Falando de

OUT/2008
Tel. (21) 9202-6073
www.jornalfalandodedanca.com.br

Dança

www.jornalfalandodedanca.com.br

sua roupa de baile!
Pacotes de verão
Outra opção, se você quiser suar a
camisa dançando, com supervisão
de um profissional, e ainda se reciclar ou aprender novos movimentos,
é aproveitar o início do verão. Nessa
época, de praia, férias e feriadões, os
estabelecimentos de médio e grande
porte lançam workshops e pacotes
especiais para atrair ou manter alunos, a preços bastante convidativos,
e com carga horária que lhe permite
queimar de 240 a até 700 calorias,
dependendo do ritmo escolhido e
da intensidade da atividade. “No
meu caso, eu quis fugir do padrão
de workshop ou cursos de férias e
montei um curso de verão focado na
queima de calorias propriamente,
sem o comprometimento da forma-

Costureira

Alta costura - Figurinos - Consertos em geral
Atendimento à domicílio
Tel.: (21) 3401-1677 - Cel.: (21) 8557-1136

Cia Marinho Braz
Danças de Salão

ASSINANTE!
Fazendo uma assinatura anual*

GANHE
UMA CANETA!

Indicando um amigol*
* Despesas de remessa não estão incluídas
** O amigo deverá informar seu nome ao efetuar o pagamento
Assinatura anual (12 edições): R$ 42,00
Informações: (21) 2551-3334 / 9202-6073 / 9519-6565

8Acompanhe no site do jornal
as dicas de cursos de verão ou
workshops, que farão você suar
muito (clique na tag “workshop”).

Maria Neide

SEJA NOSSO
GANHE
UMA CAMISETA!

Vantagens e ressalvas
Aproveitar os ritmos do
verão para entrar em forma é realmente uma forma
prazerosa de “brigar” com
a balança. É uma variação
de exercício, é mais diversificada,
mais gostosa, porque sai da rotina
dos ritmos comuns nas academias
de ginástica. A dança emagrece e
modela o corpo porque é uma atividade física como outra qualquer,
assim como ginástica localizada ou
exercício aeróbico. Agora, cuidado:
não dá para ficar o ano todo parado e querer tirar o atraso no verão,
exagerando na dose. “Sei o quanto
é importante uma avaliação física
para esse tipo de programa, daí porque só aceitamos inscrições daqueles que apresentarem atestado de seu
médico”, ressalta o prof. Henrique.

Trav. Euricles de Matos, 40 (Laranjeiras)
Inf. 2205-0118 - www.ciamarinhobraz.com.br

CURSO DE FORRÓ
PARA PROFESSORES
JULHO / 2009

Marinho Braz criou e desenvolveu,
em 1998, o estilo de dançar
forró-pé-de-serra-universitário.
Depois, desenvolveu o
forró-cassino.
Agora está organizando o I Curso
de Forró para professores, em jul/09.
Procure-nos para maiores detalhes.

FORRÓ AUTÊNTICO NORDESTINO
FORRÓ PÉ DE SERRA / UNIVERSITÁRIO
FORRÓ ESTILO ITAÚNAS / ES
FORRÓ CASSINO 
R

R

Arte:

Divulgação:
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Destaque de capa

foto: Leonor Costa

Bons Malandros!
Professores e dançarinos de longa data, eles inovaram
na realização de uma Domingueira que tem atraído
uma nova geração de amantes dessa arte

Chris Brasil, Rodrigo Marques e Valdeci de
Souza: inovando nas domingueiras dançantes.
Na verdade o objetivo não era bem
esse. “Queríamos fazer uma Domingueira diferente, onde todos se sentissem bem, não importando idade
ou academia”, explicou-nos Valdeci
de Souza. “Mas aconteceu de o público mais jovem se identificar com
o ambiente mais moderno do local,
o que de certa forma foi bom, porque atrair gente jovem para a dança
de salão é um de nossos objetivos”,
ponderou Chris Brasil. “O que oferecemos aqui é algo totalmente diferente das domingueiras tradicionais
e isso tem sido bem recebido pelo
público”, explicou Rodrigo Marques, o “terceiro mosqueteiro”. Experiência para isso não falta ao trio:

Valdeci é figura ilustre da dança de
salão carioca, tendo construído sua
carreira desde os anos 80. Já Chris
Brasil e Rodrigo Marques dançam
desde pequenos, tendo integrado o
time mirim de dançarinos da Casa
de Dança Carlinhos de Jesus e da
professora Rachel Mesquita, respectivamente.
Programação diversificada.
Oferecer sempre algo novo é o diferencial da domingueira Bom Malandro. A cada domingo, além da alternância das bandas, há sempre um dj
convidado, em geral um professor
de dança que coloca para tocar as
melhores seleções de sua especiaCONJUNTO

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO
Inf. Valéria ou José, nos tels.

(21) 2280-2356 / 9994-5580
www.conjuntoaeroporto.mus.br

Banda

Rio

Show

Informações:

Sílvio
(21) 2209-0814 / 8765-0200
Washington
(21) 3181-7212 / 9464-0953

BANDA

BRASIL SHOW
(21) 9179-9570 / 3452-8761 (NILTON)
(21) 2691-7294 / 9667-1814 (JOÃO)
(21) 9988-9606 / 3279-8471 (BUGATY)

lidade, como já aconteceu com os
professores Jimmy de Oliveira (especialidade samba), Mauro Lima
(ritmos americanos), Marquinhos
do Forró (ritmos nordestinos), Carlos Bolacha (samba), Evando Santos
(zouk) e Carlinhos de Jesus, um dos
sócios do estabelecimento. “Além
disso, convidamos sempre uma cia
de dança para se apresentar, oferecendo um espaço alternativo para a
divulgação de seus trabalhos”.
Instalações.
A criação da domingueira Bom Malandro era um projeto próprio que
encontrou na direção da Sinuca e
Gafieira Lapa 40 Graus uma grande
acolhida. “A realização do evento
aqui era por prazo determinado, mas
o sucesso foi tanto que a direção
nos convidou a permanecer”. Para
abrigar o número cada vez maior de
frequentadores do local, Carlinhos
de Jesus anunciou em dezembro novas modificações na já bem cuidada
estrutura do local. “Em janeiro será
inaugurado um mezzanino para onde

transferiremos os camarotes, de forma a aumentar a pista. O pé direito
mais alto dará mais aspecto de gafieira e facilitará as apresentações”,
informou na ocasião Carlinhos de
Jesus, certamente se referindo aos
passos aéreos das exibições.
Novidades para 2009.
Para este ano que se inicia o trio tem
muitos planos, a começar pelo Festival de Bandas, previsto para iniciar
no final de janeiro (as inscrições podem ser feitas pelo site do Jornal e a
banda selecionada passará a integrar
o cast de bandas do evento). Além
disso, já estão abertas as inscrições
para a Mostra Amadora de Dança
de Salão. “Será uma oportunidade
dos grupos de alunos das academias
mostrarem as coreografias que treinaram, as vezes o ano todo, para
uma única apresentação, no baile de
fim de ano de sua escola”.
Quem estiver interessado em participar, é só ligar para os telefones
9856-4641 / 9859-7791 / 78977969.

Banda

NOVOS
TEMPOS
(21) 9641-5474
9727-2195
2201-9446

TRINIDANCE

Veja nossa
programação no
roteiro dos bailes
Contato:
(21) 9854-9827
(Marquinhos)
(21) 2542-6012
(21) 7838-9788
(Matrix Produções)
www.trinidance.com

O MELHOR DO NOSSO ZOUK NA ILHA MAIS LINDA DO BRASIL
Um grande evento de ZOUK, na Ilha Grande, com
os grandes nomes da Dança do Brasil.

Quatro dias voltados para a cultura da Dança e das
belezas naturais de uma Ilha Paradisíaca.
Tudo com apoio nas atividades e a logística que um
grande evento necessita.
A dança e o lugar para seu ritmo!

18
a
21
abril de 2009

ILHA GRANDE – RJ

PROFESSORES
Alex de Carvalho
Rio de Janeiro

Rodrigo Delano e
Naiara Márcia
Belo Horizonte

Rafael Oliveira
Rio de Janeiro

Philip Miha
São Paulo

Renata Peçanha
Rio de Janeiro

Israel e Patica Borges
Brasília

Arkhan´jo e Diana
Rio de Janeiro

Luis Florião e
Adriana D´Acri
Rio de Janeiro

Dário Dias
Belo Horizonte

Mafie Zouker
Rio de Janeiro

Alex Gomes
Brasília

China e Luciana Guinle

VALORES
Todos os pacotes incluem 24 horas de aula, mostra de
dança, passeio de barco, luau e bailes.

1º PACOTE
R$ 250,00
dividido em 4×
PARA AS 100 PRIMEIRAS INSCRIÇÕES
início do pagamento até dezembro de 2008.
2º PACOTE
R$ 250,00
dividido em 3×
início do pagamento até janeiro de 2009.
3º PACOTE
R$ 280,00
dividido em 2×
início do pagamento em fevereiro de 2009.
4º PACOTE
à vista
pagamento em abril de 2009.

R$ 300,00

Mafie Zouker
Israel Szerman
Arkhan´jo

DIAS

BAILES
PASSEIO DE BARCO
LUAU
MERGULHOS E TRILHAS

REALIZAÇÃO E CONTATO

CONTA CORRENTE
UNIBANCO
Ag. 0372
c/c 212439-7
Alexander Antonio de Carvalho

Rio de Janeiro

DJ’S

4

AULAS DE DANÇA

VALORES AVULSOS
Workshop hora/aula
Baile de Boas vindas
Luau
Baile Show
Passeio de Barco

R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 40,00

Rio de Janeiro

-

Londrina

alexdancarino@yahoo.com.br
21 3391 7530 21 8744 3270
21 8169 9578 21 8635 2615
www.alexdecarvalho.com.br

Agora todas as terças-feiras

BAILE-FICHA NO CATETE GRILL
Fichas a R$ 1,00 - Ambiente Refrigerado
Realização: Edson Braz
Informações: (21) 8608-5977 / 9620-1765

DIA 20 DE JANEIRO >>>> ANIVERSÁRIO DO EDSON

DOMINGOS DANÇANTES
by Glorinha & Emília

11
JAN

Música ao vivo
com TriniDance
e dj Murilo
Reservas:
2553-3600 / 2560-6276
9772-2051 (Glorinha)
9979-0057 (Emília)

Ingr. R$ 20,00 (c/este R$ 15,00)

Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116 - Copa

FESTA DE 3 ANOS DA ESCOLA
ANIVERSÁRIO MARINHO BRAZ

Atrações:

QUI

08
JAN

20:30h

FESTA TEMÁTICA

V e sti a z u l...
m in h a so rte
e n t ão m u d o u

TRAJE AZUL (NÃO OBRIGATÓRIO)

início: 20h

TRIO FORRÓ PESADO
Há 30 anos tocando na
Feira de São Cristóvão

Alguns dos melhores profissionais do Rio de Janeiro!

Serão 12 h
de festa!

Entr.: R$ 18,00 - Inf. (após 05/01): (21) 2205-0118

BAILE DO
ENCONTRO
CONDOMÍNIO BARRA LINDA
ESTR. BANDEIRANTES, 7993

Conceição da
Bahia convida

23

TRANSPORTE SAINDO DA
ACADEMIA CONCEIÇÃO DA BAHIA

18h

Inf.: (21) 9999-2878 / 9679-3628

SEXTA

de 2ª a 5ª das 19h às 22h

DJ Najla
Dança de
Salão

Trv. Euricles de Matos 40 - Laranjeiras - (próx. às Lojas Americanas)

1º
16 a 19 de fevereiro de 2009

PAGODE DA TIA DOCA
Tradicional roda de
samba de Madureira

JAN

Rua Barão de Mesquita 402A - Tijuca

Mais que um DJ: é a

GUISNER PRODUÇÕES
12 horas de aula

Vagas Limitadas - 50 Pessoas
Inscrições abertas

Valores: Casal R$ 250,00 - individual R$ 150,00

Baile de Carnaval
Dança de Salão
20 de fevereiro
a partir das 22h

Informações 2288 1173

Rua Barão de Mesquita, 482 C - Tijuca
em frente ao SESC da Tijuca

www.escolacarioca.com.br

Informações:
(21) 2269-1332
(21) 2594-6368
(21) 9732-3594
(21) 9946-7159
Nextel (21)7831-4089
ID: 8*36321
guisner@globo.com

Temos tudo para
animar sua festa!

Mais detalhes em
www.guisnerdj.com.br
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Pequenas Notas
la Carioca, tel. 22881173.
SAMBA
III Oficina do
Samba começa dia
8 de janeiro
Imperdível para quem
quer se reciclar ou aprender novos movimentos com o professor
Jimmy de Oliveira e sua equipe, o
workshop vai até o dia 11 e inclui
o grande baile que mestre Jimmy
promoverá dia 10 no Tijuca Tênis
Clube, com grandes apresentações.
Detalhes no site www.academiajimmydeoliveira.com.br.

APROVEITANDO AS FÉRIAS
ZOUK II
Cursos de férias são a atração
Muitos congressos do ritmo deste início de ano
neste verão
“Baixa temporada” nas academias,
Logo agora em janeiro, entre os ótima oportunidade de você desdias 2 e 6, haverá o III
colar um pacote de aulas e
Congresso Internacional
bailes a preços convidatide Zouk-Lambada, em
vos, além de aproveitar para
Porto Seguro, BA. Jaime
dançar muito e fazer novas
Arôxa, China, Luís Floamizades. Com destaque,
rião e Renata Peçanha são
os cursos de verão da Esnomes do Rio já confirmacola Carioca, na Tijuca, de
dos. Já Alex de Carvalho
5/01 a 13/02, emendando
prepara um big evento em
a seguir com o
foto: Leonor Costa
um lugar igualmente paraI Encontro Cadisíaco: o evento “Ilha do Zouk” rioca da Dança de Salão
ocorrerá entre os dias 18 e 21 de (veja detalhes na página
abril na Ilha Grande, RJ e quem 11). Também o Espaço
quiser parcelamento deverá quitar a Sheila Aquino e Marceprimeira parcela este mês. Detalhes lo Chocolate está com
na página 10.
programação de verão
(detalhes no site www.
SALSA
doisemcena.com.br).
1º Encontro de Salsa do ano E o Studio de Dança
de 2009, no Rio de Janeiro
Henrique Nascimento
A Escola Carioca de Dança, na Ti- promove em janeiro e
juca, sediará o I Encontro de Sal- fevereiro seu programa de férias
sa, na segunda quinzena de janeiro. “Emagreça dançando”. Faça uma
Serão seis hovisita periódica ao blog do
ras de aulas e
jornal, http://falandodedanum baile. Denca.blogspot.com e clique no
tre os professomarcador “workshops” para
res confirmaver as postagens atualizadas
dos, os cariocas
sobre esse assunto.
Fernando
Schellenberg e
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nayara Mello;
Imprensa da dança se
os argentinos
une para acompanhar e
foto: Leonor Costa
Sandra e Silvio
incentivar políticas púGonzalez, da equipe de organiza- blicas dirigidas ao setor
dores do World Salsa Open; e os Tudo começou com uma reunião
paulistas Karina e Rodrigo, que se com diretores de revistas e jornais
apresentaram e deram aulas naque- de dança impressos no Rio, em nole evento, em P. Rico. Informações vembro passado, promovida por
com Luiz Cláudio Passos, na Esco- Edézio Paz, diretor do Jornal da

Dança, da Rádio JD e
também presidente da
Associação da Dança
de Salão do Estado do
Rio de Janeiro. A intenção era unir forças
para levar reivindicações do setor aos órgãos públicos. Dos integrantes da
reunião, restaram os diretores dos
jornais da Dança, Falando de Dança
e Notícias da Dança, que desde então vêm mantendo contato entre si
com vistas à troca de informações.
No início de dezembro, os três órgãos de imprensa se reuniram com
Lourdes Braga e Mariza Estrella
(respectivamente, a presidente do
Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro e a
presidente do Conselho Brasileiro
de Dança), quando foram discutidos
assuntos pertinentes à dança, em especial no que dizia respeito ao email
circular de um grupo de profissionais ligados à dança contemporrânea, convocando novas adesões
para documento que pretendiam
levar à nova secretária municipal
da cultura, Jandira Feghali, contendo sugestões para assuntos ligados
à sua pasta.
No
mesmo
dia, o grupo
de jornalistas
dirigiu-se ao
escritório da
FHS,
união
partidária que
apoiou a então candidata
à prefeitura,
para que fosse
foto: Leonor Costa
agendada uma
reunião para se ouvir da secretária
seus planos destinados ao segmento
da dança.
Finalmente, no dia 19/12, a Rádio JD promoveu uma entrevista no
Programa Platéia, com a bailarina
Helena Vieira, uma das integrantes
do já citado movimento, que explicou detalhadamente a proposta
do grupo, que inclui indicação de
nomes para ocupar postos ligados
diretamente à dança (mais especificamente, para o cargo de Diretor
do Centro Coreográfico do Rio de
Janeiro e para uma futura Coordenadoria de Dança). A essa entrevista estiveram presentes o diretor do
Jornal Falando de Dança, Antônio
Aragão, e a editora Leonor Costa,
foto: Leonor Costa

ZOUK I
Renata Peçanha é eleita a
melhor professora do ritmo
A eleição foi promovida pelo site
especializado www.soulzouk.com.
Ela ficou com 34,18% dos votos e
ganhou o Prêmio Soulzouk
em baile promovido pelos organizadores. Vale
lembrar que Renata é uma das
maiores referências em zouk no
foto: Leonor Costa
país e promove
todos os anos, em julho, o workshop
Zouk n’Rio.

esta última conclamando os profissionais interessados no desenvolvimento da dança na cidade do Rio
de Janeiro a unirem forças, serem
mais participativos, para que a cidade volte a incentivar e investir
em mais atividades ligadas a esse
segmento cultural.
A convocação do grupo de profissionais da dança, denominado Coletivo Dança - RJ, já está publicada
no site do jornal, e estamos aguardando, para divulgação, informações das presidentes dos já citados
sindicatos quanto às suas expectativas e ações no que diz respeito às
políticas públicas para a dança na
cidade do Rio de Janeiro.
Esperamos com isso incentivar
nossos profissionais da dança a serem mais atuantes, a procurarem informação e pleitearem seus direitos.
Sobretudo, queremos demonstrar
que os jornais dirigidos à comunidade da dança podem oferecer mais
do que divulgação de eventos. Eles
podem e devem atuar em parceria
com os órgãos representativos da
classe para que projetos e eventos
ligados à dança sejam realizados no
Rio de Janeiro. E atingindo todas
as modalidades de dança - inclusive, como é o caso de nosso públicoalvo, a dança de salão.
foto: acervo JD

Reunião com Lourdes Braga e
Mariza Estrella (ambas em pé,
ao lado de Aragão)
foto: acervo JD

Reunião com
representantes da FHS
foto: acervo Falando de Dança

Programa Platéia, Rádio JD:
Leonor, Aragão, Helena e Edézio
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Nayara Melo cercada por Aragão, Leo e Alê, no
baile de seu aniversário, no Sacadura, dia 29/11.

Graça Reis (ao centro), recebendo caravana de Niterói e São
Gonçalo em seu Baile na Gaúcha (aniversariantes de novembro). Da esq. para a dir., os aniversariantes Igor, Shirley e
Célia (estas últimas, diretoras do Cl. Canto do Rio, Niterói).

Baile de confraternização organizado por Parcifal e amigos
(foto), dia 5/12, no Cl. Mauá de S. Gonçalo.

Henrique Nascimento abraça Cleide, Sandra Lopes e Ademir, do Studio S, de Niterói, que lideraram uma caravana de alunos para o baile de
aniv. do Henrique, dia 30/11, no Mackenzie.

Terê Freitas e sua equipe de dançarinos, sempre presentes em
seus eventos dançantes (o próx. será no Vaca Brava, dia 29/01).

Marcos Teixeira cercado de belas alunas de
sua turma de São Gonçalo. Dia 06/12, no
CIB, no baile de aniversário de sua Academia
Amigos da Dança.

Baile mensal do Espaço X, com o tema “Peronagens e Personalidade”, dia 28/11. Stelinha Cardoso, ao centro, caracterizada como avó
de Barack Obama, cercada pelos candidatos à melhor caracterização,
que ganharam brindes do Jornal Falando de Dança

Ao centro, Janete, Jô e Fátima Cuneo cercadas por dançarinos do baile da Fátima, no Olympico Club. Dia 01/12,
comemorando o aniversário da Jô.

Golda arrasou na decoração de
s/niver no Amarelinho, dia 27/11
(Baile do Geraldinho).

Aragão ao lado de Tita e do proprietário da Rio Sampa, Lauro
Giehl, na comemoração dos 18
anos da casa, com show dos The
Fevers, dia 03/12.

Luiz Valença, ao centro, cercado por frequentadores do baile de
sábado de sua academia, organizado por Zila e Oswaldo (último
sábado do mês). Este foi dia 29/11, quando Zila e Oswaldo
comemoraram ali seus respectivos aniversários.

Angela Abreu, ao centro,
cercada por amigos, no baile
de seu aniversário, dia 02/12,
no Irajá (lotadérrimo).

Dia 04/12, Geraldo Lima (segundo à direita) comemorou seu aniversário no baile que promove todas as quintas no Amarelinho.

Já Iara (ao centro, de vestido preto de alças), preferiu comemorar no baile de sábado da Ac. Jimmy de
Oliveira, dia 29/01. Prestigiando o evento, prof. Reinaldo Gonçalves de Niterói (segundo da esq.).
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Conceição da Bahia (ao centro, de vestido floral) reuniu seus alunos para um coquetel de
confraternização, em sua academia, dia 16/12.
Baile do Branco no Itaperuna, Duque de Caxias, dia 19/12, organizado por tia
Neide (ao centro, agachada), com o apoio de sua equipe de instrutores, dia 19/12.

Fátima, Mª Luiza e Papai
Noel, em s/baile do dia 15/12.

Waldomiro brindando a seu
niver na caneca do Falando
de Dança, dia 18/12.
Joaquim (esq.) comemorou Assinantes do Jornal Falando de
seu niver no happy hour de Dança, de SP, em visita ao Baile do
Luciana Santos. À dir., Eve- Geraldo, dia 11/12.
raldo, de MT, em visita ao Rio,
que chegou ao baile lendo o
Jornal Falando de Dança.

Baile das Rosas, de Marlene Oliver, dia 09/12: a promoter e
demais aniversariantes do mês brindando à data.
Confraternização de Natal do
Domingos Dançantes: Glorinha, sua mãe, e Emília.

Fabiana, Vanessa e Marcelo Martins,
no aniversário deste, no Forró da Chinela, de sua academia, Escola Carioca,
dia 12/12

Visitando o Country Clube de Jacarepaguá, dia 17/12, e clicando
Leo Bumba, Angela Abreu, João
de Quintino e Edil Ribeiro.

Sheila Aquino (à esquerda) lançou sua grife
de sandálias dia 17/12, na Casa do Minho.
Solange Dantas e filha ofereceram flores à Aparecida
Belotti, no happy hour de fim de ano desta, dia 13/12.

Da esq. para a dir., Norma Carola, Angela Moreno, Alvaro
Reys e Rachel Mesquita, no baile de confraternização da
Alvaros Dance, dia 19/12: jantar e apresentações de alto
nível, comemorando os 4 anos da academia.
Nossa assinante
Ceiça, ao lado do
marido, Alex, que
comemorou seu
aniversário
no baile do
Carlinhos
Maciel,
dia 10/12.

Centro Coreográfico, dia 13/12: Marcelo Ferreira,
Adriana D’Acri e Luís Florião recebem Aragão, Mário
Jorge, Iris e Leonor Costa, na comemoração dos 15
anos do Sindicato da Dança.

Festa de fim de ano do Forró do Catete, dia 13/12: Marquinhos do Forró (camisa branca) comemorando 7 anos
de carreira, ao som do Trio Potiguá.

Baile de confraternização de fim de ano do Centro de Dança Valqueire, dia 20/12, no Shopping Center Point, com
sonorização do professor da casa, Fábio Silva.
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Zé Neto e Adelaide (à esq. da foto) ao lado de Junior
Cervilla e dançarinos, comemorando o sucesso do
workshop de tango realizado em Belém do Pará,
início de dezembro.
Em registro do Arrasa no Blog,
a elegância da porfª e dj Najla e
de Marinho Braz, no baile de fim
de ano da Cia Marinho Braz, dia
19/12, na Casa do Minho.

Marlene Oliver homenageou, em seu baile do dia 09/12, a cia de
dança Henrique Nascimento, que comemorará seu aniversário
em baile no Mackenzie, mês que vem.

Registro de nossa visita ao Baile da Amizade, dia
15/12, no Mackenzie: os organizadores do baile,
João de Quintino e Doracy, ao lado de aniversariante
da noite.

Aniversário de Aurya Pires (centro da foto), que contou com várias apresentações, dentre as quais, dos
profs. Allan Lobato (Cabo Frio) e Leandro Azevedo
(RJ) aqui ao lado das respectivas partners.

Flagrante de Evando Santos e dj, em
seu evento Multi Ritmos, realizado dia
13/12 na Escola de Dança Jaime Arôxa,
com Banda Paratodos, trio de forró, e
muito zouk no segundo ambiente).

Homenageados com o Troféu Destaque Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, cuja entrega foi dia 17/12, na Casa do
Minho, no baile de confraternização da academia dos professores.

Vilson Queiroz se
apresentando com
Ana Paula no Centro
Cultural Cartola, no
dia 8/12.

Registro do Baile de Confraternização de Ficha, de Regina Vasconcellos (à esquerda da foto), dia 12/12.

Aragão, Ana Paula e Bolacha,
no baile de fim de ano deste,
na Hebraica, dia 21/12.

Aniversário do Sérgio Vovô,
no baile de Carlinhos Maciel,
dia 17/12.

Chá Dançante da Escola de Dança Jaime Arôxa, do dia 07/12. O evento, organizado por Angela Vega,
Ribamar Galiza e Ricardo Cops, retorna em fevereiro, sempre no segundo domingo do mês.
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SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a partir
das 18h, no Clube Mackenzie,
Méier, com música ao vivo. Org.
João de Quintino. Programação
de JANEIRO: (05) Orquestra
Tupy; (12) Aeroporto; (19) Devaneios (aniversário); (26) Novos Tempos. Inf. 9613-8079.
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das
19:30 às 24:30, baile para casais,
dançarinos contratados e baileficha, organizado por Fátima e
Maria Luíza. Inf. 2541-8205 /
9453-5751.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir
das 18h, no Passeio Público Café,
Centro do Rio, com Bd Pérolas, e
agora com opção de dançarinos
pelo sistema de fichas. Na última
segunda-feira do mês, os aniversariantes do mês não pagam
ingresso e ganham bolo. Pegue
o cupom de desconto no site do
jornal ou recorte o anúncio publicado nesta edição. Inf. 25499472 / 9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club
Municipal
Todas as segundas, das 16 às
20h, com banda ao vivo. Inf.:
2569-4822 ou www.club municipal. com.br.
II Baile do Papai Noel
Orquestra Tupy no Baile da Amizade
No primeiro baile do ano, dia
05/01/09, o organizador do Baile
da Amizade no Clube Mackenzie,
João de Quintino, traz para seus
convidados a grande Orquestra
Tupy, incluindo o famoso Coral
Tupy. Inf. 9613-8079.
Segunda Nobre no Amarelinho
Dia 19/01, véspera de feriado,
baile organizado por Geraldo
Lima no Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h. Veja detalhes no anúncio da pág. 3.
TERÇAS
Baile das Rosas

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
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Toda 2ª terça-feira do mês, no
Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h, com Banda Pérolas,
sorteio e equipe de dançarinos.
Uma realização de Marlene Oliver. Próximo agendado: 13/01
(aniversário de Leonor Costa,
apresentação da Cia Carlos Bolacha, homenagem ao Jornal Falando de Dança). Inf. 3714-2329
/ 9753-0260 / 9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Reinaldo Gonçalves, toda
primeira terça-feira do mês, no
Abrigo Cristo redentor, Centro
de São Gonçalo (em frente ao
Sesc). Inf. 9741-8373.
Baile-ficha na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h,
com os instrutores do Projeto
Dança Livre, na Mansão das
Águas. Inf. 9796-7325.
Baile-ficha no Catete Grill
Todas as terças, com dj Marquinho. Veja anúncio na pág. 11.
Inf. 8608-5677 / 9620-1765 (Edson Braz).
Encontro dos Amigos com dj
Guisner
Baile de dança de salão na Maison Sully, em Vila Valqueire. A
partir das 19h. Inf. 2453-0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos
aniversariantes do mês, na Ac.
de Dança Conceição da Bahia,
na Tijuca, a partir das 18h, com
música ao vivo. Ingresso com
direito a bolo e petiscos. Inf.
2288-2087 / 9679-3628.
Prática Vip para damas no CDAC
Toda terça, das 15 às 18h, com
instrutores (entrada franca para
cavalheiros). Inf. 3391-7530.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de
salão com início às 16h, sempre
com banda ao vivo. Inf. (21)
3294-9300 / 2578-4361.
Aniversário Edson Braz
Será comemorado dia 20/01, no
baile-ficha que organiza no Catete Grill, com dj Marquinho. Veja
anúncio na pág. 11. Inf. 8608-

5677 / 9620-1765 (Edson Braz)
Baile no Irajá A. C. com Bd Cuba
Libre
Será dia 20/01, feriado, das 18 às
22h, comemorando os 20 anos
de sucesso da banda, do maestro
Chiquinho Araújo. Promoção:
Adilson Rêgo. Veja o anúncio
na pág. 4.
QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico
Clube, em Copacabana, baile de
dança de salão a partir das 20h,
com dj Murilo e música ao vivo
a cada quinze dias. Inf.: 22956892 / 8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de
16:30h, no América F. C., com
música ao vivo. Realização: diretoria social, em parceria com
Ênio Manso. Inf. 2569-2060.
Tardes dançantes do Cl. Canto do
Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h,
com música ao vivo. Já agendado para janeiro: (07) Luizinho &
cia; (14) Domingão e Alex; (21)
Narciso Show; (28) Pop Music;
(04/02) Silvinha Chiozzo.
Inf. 2620-8018 / 2717-5023.
Happy Hour na Ac. Luciana Santos
Toda 2ª quarta-feira do mês, de
18 às 22h, no Centro do Rio, com
dançarinos. Inf.: 2257-0867 /
9986-7749.
Almoço Dançante no Cl. Monte
Sinai, Tijuca
Equipe de dançarinos, buffet com
tudo incluído (inclusive chope) e
conjunto Hélio Silva. Será dia
07/01 das 12:30 às 18h. Organização Lourdes e Sandra. Veja
anúncio na página 7.
Aniversário de Rosana Maciel e
Gerson Pitt
Será comemorado dia 14/01, no
baile das quartas de Carlinhos
Maciel, no Olympico Clube, em
Copacabana, a partir das 20h,
com música ao vivo e dj Murilo.
Inf.: 2295-6892 / 8212-2969.

2009 REINALDO GONÇALVES
Escola de Dança

PROGRAMAÇÃO NO SESC DE NITERÓI

Dança de salão: 4ª feira - 17:30/19:00h ; Sábado - 13:00/15:00
(iniciante); 15:00/17:00 (intermediário)
Ritmos quentes (zouk - salsa - forró): 4ª feira - 19 às 21h

Tel: 2719-9119 / 2701-9293 / 2601-3401 / 9741-8373

Alvaro’s Dance

QUINTAS
Gafieira Elite
Conheça a tradicional gafieira
carioca! Inf. 2232-3217 / 37142329 / 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. 33917530.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das
19h, na Churrascaria Gaúcha,
Laranjeiras, com música ao vivo.
Última quinta: aniversariantes
do mês não pagam ingresso e
ganham bolo. Opcional: dançarinos pelo sistema de fichas. Pegue
o cupom de desconto no site do
jornal ou neste jornal. Inf. 25499472 / 9135-9019.
Dançando na Cinelândia
Baile com muito swing e balanço, para ouvir e dançar, organizado por Geraldo Lima, todas as
quintas, no Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h, com o
Grupo Bossa Seis e artistas convidados. Inf. 2527-2300.
Baile Light
Baile do meio-dia do Espaço X
de Stelinha Cardoso no Centro
do Rio, ingresso popular, todas
as quintas-feiras, 12h. Inf. 81660404 / 2223-4066 / 8778-4066.
Baile de aniversário de Marinho
Braz e espaço de dança
Será dia 08/01, com sonorização
de dj Najla (dança de salão); Trio
Forró Pesado e Pagode da tia
Doca (veja anúncio na pág. 11).
Coquetel Dançante na Tijuca
Evento organizado por Terê Freitas uma vez por mês, das 15 às
19h, no Botequim Vaca Brava,
com dançarinos, dia 29/01, com
Marco Vivan. Inf. (21) 22080043 / 9781-5120.

Barreto - Niterói

SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores
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 e aniversariantes do mês
toda última sexta-feira do mês.
Org. Regina Vasconcellos. DJ
Viviane Chan. Inf.: 2252-3762
/ 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola
Carioca, na Tijuca, agora com
trio de forró ao vivo. Na segunda sexta-feira de cada mês. Inf.
2288-1173.
Dança de Salão em Todos os Santos
Toda sexta-feira, das 20 às 24h,
no Studio de Dança Henrique
Nascimento, em Todos os Santos.
Inf. 3899-7767 / 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 Pedrada, nas demais, dj Luiz Valença).
Inf.: 3872-5264.
Festa da Vavá no CIB
Músicas dançantes e flash backs,
org. por Vavá, toda sexta, a partir
das 20h, no CIB, Copacabana,
com TriniDance e dj Dinho tocando o melhor dos anos 70-8090. Inf. 2507-6538 / 8116-0892 /
2549-9702.
Baile no Espaço X de Stelinha
Cardoso
Baile da academia, no Centro do
Rio, das 18 às 22h, em comemoração aos aniversariantes do mês.
Em janeiro: baile do Havaí.Inf.
8166-0404 / 2223-4066 / 87784066.
Baile na casa de shows Rio Sampa, Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às

Studio
Sandra Lopes

S

Rua Dr. March 26 (Barreto Social Clube)

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

DANÇAS DE SALÃO
bolero-fox(soltinho)-forró-tango-salsa
zouk-samba de gafieira-samba no pé
NOVIDADE: ballet clássico e flamenco

Inf.: (0XX21)2547-0861

Dir.: Álvaro Reys R. Barata Ribeiro 271, sobrado - Copacabana - RJ

Casa de Dança Carlinhos de Jesus
Rua Álvaro Ramos 11 - Botafogo - RJ
tel (21) 2541-6186
www.carlinhosdejesus.com.br

AULAS - SHOWS - EVENTOS
Tels. (21) 2556-7765 / 9629-3072

www.bobcunhayauryapires.com

21:45, com Bd Emoções e Conjunto Aeroporto. Aula grátis incluída no ingresso, das 16:30 às
17:30h. Dançarinos contratados
pela casa. Na última sexta do
mês, aniversariante ganha entrada franca, brinde e bolo. Inf.
2667-4662.
Bailes da Cia Marinho Braz
Em Laranjeiras, toda primeira
sexta-feira do mês, dois ambientes (dança de salão e forró) com
dançarinos (fichas grátis). E toda
última sexta-feira do mês, baile
comemorando os aniversariantes
do mês. Inf. 2205-0118.
Baile C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a partir das 18h. Inf. 25416186.
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 Conceição da Bahia, consiste em bailinho com apresentações, na Praça
Lamartine Babo, na Tijuca. Na
segunda sexta-feira do mês, a
partir das 18h, se o tempo permitir. O projeto está aberto a profissionais e academias que queiram
participar do evento. Inf. 22882087 / 9679-3628.
Baile do Encontro
Será dia 23/01, 18h, no Condomínio Barra Linda, na Estrada
dos Bandeirantes. Organização
de Conceição da Bahia. Veja detalhes no anúncio da pág. 11.
SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança Sheila
Aquino e Marcelo Chocolate
Com dj Leo Pers.
Primeiro
sábado: dança de salão. Terceiro sábado: samba de gafieira.
Acesse a programação de aulas
e eventos especiais e imprima
cupons de desconto dos bailes na
página www.doisemcena.com.
br /espacodedanca/bailes. Inf.

Samba - Soltinho
Forró - Bolero
Aulas em grupo
ou individuais
Inf. (21) 3989-3949
8884-4331 / 9284-0801

email:
carvalho.ademir@uol.com.br

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
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Baile da Ac. de Dança Mackenzie
Todo sábado, a partir das 19h,
no salão da academia do Clube
Mackenzie. Org. Henrique Nascimento e Genilson. Inf. 97522207.
Baile do Centro de Dança Valqueire
Todo primeiro sábado do mês.
Inf. 2453-1880 / 3833-1220.
I Grande Baile de 2009 da Academia Jimmy de Oliveira
Será dia 10/01, no tijuca Tênis
Club, a partir das 21h, com a Bd
Paratodos e dj Marcelinho. Inf.
2285-6920 / 9412-9259.
Baile do Agradecimento
Valéria Barreiros despede-se de
amigos e dançarinos ao final de
sua gestão à frente do Helênico
Club, com baile animado pela Bd
Brasil Show, dia 10/01. Veja detalhes no anúncio da página 4.
Baile do Cícero em NT
Dia 10/01/09, a partir das 20h, no
CSSERJ, Barreto, Niterói, com
orquestra Commander, comemorando o aniversário de Cícero.
Veja anúncio na página 2.
Aniversário de Aparecida Belotti
Será 31/01, com uma Milonga
Especial, em seu espaço no Jardim Botânico. Inf.: 9982-3212.
Gafieira do Méier
Baile organizado por Henrique
Nascimento, dia 07/02, no Clube Mackenzie (veja detalhes no
anúncio da pág. 7).
DOMINGOS
Estangostoso
Na academia Jimmy, no Catete,
baile mensal de tango organizado
por Márcio Carreiro, a partir das
19h (sempre no 3º domingo do
mês). Inf.: 2285-6920.
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. Inf. 25567765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no Olympico Clube
Todos os domingos a partir das

20:30h, organizado por Glorinha
e Emília. Com o Grupo Trinidance e dj Murilo. Recorte o
anúncio publicado nesta edição
e obtenha desconto no ingresso.
Inf. 9979-0057 / 9772-2051 /
2553-3600 / 2560-6276
Domingueira Bom Malandro
Na Sinuca e Gafieira Lapa 40
graus, com uma grande banda a
cada domingo. Org. Valdeci de
Souza, Rodrigo Marques e Chris
Brasil. Clique no link para a lista
amiga, com desconto no ingresso, no site do jornal. Bandas
programadas para janeiro: (04)
Novos Tempos; (11) Paratodos;
(18) Bossa Seis; (25) De Primeira. Inf. 9972-4008 / 9618-5176
/ 8133-9508. Mande um email
para lapabommalandro@gmail.
com e peça para fazer parte da
lista amiga (informe onde pegou
esta dica), obtendo bom desconto
no ingresso.
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das
20h, no Clube dos Democráticos,
no Centro do Rio, com banda ao
vivo. Inf. 2252-4611.
Domingueira do Clube Canto do
Rio, Niterói
Todos os domingos, a partir das
18h, com banda ao vivo. Já
agendado para dezembro: (04)
Pingos & Gotas; (11) Resumo;
(18) Devaneios; (25) Paratodos;
(01/02) Pingos & Gotas. Inf.
2620-8018 / 2717-5023.
Domingueiras do Club Municipal
Todos os domingos, na Tijuca,
almoço dançante, das 13 às 19h,
com banda ao vivo. Inf.: 25694822 ou www.club municipal.
com.br.
Chá Dançante Escola de Dança
Jaime Arôxa
Todo segundo domingo do mês.
Obs: não haverá evento em janeiro.
Ingressos antecipados
com desconto. Veja a cobertura
da primeira edição do evento no
site do Jornal Falando de Dança (www.jornalfalandodedanca.
com.br). Inf. 8841-1853.
Festa temática de janeiro do Do-

Dança de Salão

N

Ç
A

AC

2245-6861 / 7899-8273.
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h,
no Studio de Dança Marquinhos
Copacabana. Inf. 2256-1956 /
2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de
salão com Sheila Huertas; no
segundo sábado, dança de salão
com dj Jorge Henrique; no terceiro sábado todos os ritmos de
salão com dj Kadu Vieira; no
último sábado, dança de salão
comandada pelos profs Oswaldo
Albarelli e Zila Correa. Sempre
a partir das 20h. Inf. 3872-5264
Baile da Academia Jimmy de Oliveira, Catete
Todos os ritmos de salão, a partir
das 21h, com os melhores djs da
cidade! Inf.: 2285-6920.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e
Milonga Real, org. Aparecida
Belotti. Próx. agendado: 31/01
(Aniversário de Aparecida Belotti). Inf.: 9982-3212.
Tango na Escola Carioca
Baile de tango no primeiro sábado do mês, na Escola Carioca
de Dança, a partir das 21h. Inf.:
2288-1173.
Zouk Mix Hall
A partir das 22h, no Núcleo de
Dança Renata Peçanha, no Centro do Rio, festa mensal de zouk.
Próximo: a confirmar. Inf. 22211011 / 9879-1502 / 8882-8950.
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.: acesse
www.alex dancarino.com.br. Inf.
3391-7530 / 9769-4272.
Tarde Dançante Helênico A. Clube
Todo sábado banda ao vivo a partir das 15:30h. Inf. 2502-1694 /
2502-6752 / 2520-0402.
Baile da Associação Atlética Vila
Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo,
das 19 às 23h, em Vila Isabel.
Inf. 9979-9397.
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1 a aula

Bailes todas Sextas 19:00 e Sábados 20:00

Tijuca

mingos Dançantes, no Olympico
Club
O tema será “Vesti azul... minha
sorte então mudou” (traje azul
não obrigatório). Dia 11/01, a
partir das 20:30h. Com o Grupo Trinidance e dj Murilo (veja
anúncio nesta edição). Inf. 99790057 / 9772-2051 / 2553-3600 /
2560-6276.
Baile de aniversário da Cia Henrique Nascimento
Será comemorado dia 22/03, em
baile no Mackenzie, a partir das
19:30h (veja detalhes no anúncio
da pág. 2).
OUTROS
EVENTOS:
Festival de Bandas da Domingueira Bom Malandro
Será em janeiro, início a combinar, e a banda melhor classificada
será incluída no casting do evento. Inscrições clicando no banner
da página do jornal na web.
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. Inf. 2285-6920.
Programa de Férias “Emagreça
Dançando”
Janeiro e fevereiro, no Clube Mackenzie, Méier, 2 meses de aulas
à tarde e de noite, com acompanhamento de nutricionaista e
alongamento com profissional do
CREF, com aulas de forró, salsa,
zouk e samba no pé direcionada
para a queima de calorias. Org.
Studio de Dança Henrique Nascimento. Inf. (21) 2269-0082 /
9752-2207.
Cursos de Verão Carioca MIX
De 5/01 a 13/02, na Escola Carioca de Dança, na Tijuca, aulas
e bailes de todos os ritmos.
Workshop de dança na Pousada
A Marca do Faraó
Será entre os dias 30/01 e 01/02.
Veja o anúncio na página 3 desta
edição.
I Encontro Carioca da Dança

Tel.: 3872-5264

Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr.
José – ou www.conjunto aeroporto.mus.br. Programação de
janeiro: (05) Imperio Serrano;
(08) Elandre Madureira; (09)
Riosampa; (10) Ass.Atletica Vila
Isabel; (11) Emporio S J Meriti;
(12) Mackenzie; (16) Riosampa;
(17) Paracambi; (18) Bombeiro de Madureira; (24) Rotary
Club de Maricá; (25) Sesc de
N.Iguaçu; (27) Tijuca T. Club;
(28) America; (30) Riosampa;
(31) Elandre; (01) Bombeiro de
Madureira; (06) Riosampa; (07)
Monte sinai-Particular; (08)
Canto do Rio - Niteroi.

Banda Rio Show
Inf. Sílvio (2209-0814 / 87650200) ou Washington (31817212 / 9464-0953)
Programação para janeiro: Não
remetida a tempo, acompanhe no
roteiro dos bailes postado no site
do Jornal.
Banda Brasil Show
Inf. 9988-9606 / 3279-8471 (Bugaty).
Programação já agendada para
janeiro: (2) West Show; (4) Bombeiro, Madureira; (5) Castelo da
Pavuna; (10) Helênico A.C.; (11)
Particular; (12) Castelo da Pavuna; (16) West Show; (17) Mega
Show, Realengo; (19) Castelo da
Pavuna; (20) Bangu A. C.; (24)
Mega Show, Realengo; (25) Cl.
Nilopolitano, Nilópolis; (26)
Castelo da Pavuna; (30) West
Show, Realengo; (31) Nosso Sítio, Bangu.
Atenção: datas sujeitas a alterações. Sugerimos ligar antes de
sair para o programa.

Aulas particulares e em grupo

Rua do Imperador, 842, sobrado
Centro de Petrópolis - Cep 25625-010

Inf.: (24) 2244-8686 / 9223-0303

www.luizvalenca.com.br

Cristiano José Magela
Salgado
Danças
de Salão


AABB-Tijuca
R. Hadock Lobo 227
(sala do 2º andar)
2ª/4ª/6ªs feiras a partir das 18h
Tel. 2569-3222

Visite nosso site: www.cristianosalgado.com.br

TriniDance
Animando as noites de Copacabana: toda sexta, na Festa da
Vavá, no CIB, e aos domingos
no “Domingos Dançantes” de
Glorinha e Emília, no Olympico
Club. No site do jornal Falando
de Dança, assista a clipes de nossas apresentações (link ‘roteiro
das bandas’). Inf. 9854-9827.

Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 34774308; 2464-1190; 3359-6753;
7862-0558 id:83* 67257. Programação já agendada para janeiro (sujeita a alterações): (03)
Helênico; (03) Estudantina; (08)
Churrascaria Gaúcha; (09) West
Show; (10) Tijuca t.c; (11) Lapa
40graus; (12)Club Municipal;
(14) América f.c; (16) festa particular; (18) CBSM, Vicente de
Carvalho; (20) Tijuca t.c; (23)
West Show; (24) Estudantina;
(25) Canto do Rio; (29) Churrascaria Gaúcha; (31) sáb - Real
Show, Realengo.

Petrópolis

(Entrada pela Rua Paulo Souza)

NOVIDADE:
NOVAS
INSTALAÇÕES
NO ESPAÇO DE
DANÇA DA
AABB
TIJUCA!

PROGRAMAÇÃO
DAS
BANDAS
PATROCINADORAS:

Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Programação de janeiro: não remetida a tempo (consultar roteiro
dos bailes em www.jornalfalando
dedanca.com.br).

Prof. Pedrinho Alves

Grátis.

Rua São Francisco Xavier, 266 - Sobrado

Espaço de Dança

De 16 a 19/02, workshop de todos os ritmos, com professores
renomados, na Escola Carioca de
Dança, na Tijuca (veja a programação no anúncio da página 11).
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 barco,
mergulhos e trilhas. Org. Alex
de Carvalho. Veja os detalhes no
anúncio da pág. 10.
Workshop de Forró para profissionais e nível avançado
Será em julho de 2009, na cia
Marinho Braz, em Laranjeiras.
Conheça o trabalho de Marinho
Braz vendo as postagens no site
do jornal Falando de Dança ou
acessando o site da Cia, www.cia
marinhobraz. com.br.
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AABB-Rio
Av. Borges de Medeiros 829
(salão granito) - Leblon
3ª/5ª feiras a partir das 18h
Tel. 2247-7422

R. S. Clemente 45 - bl. B - apto 407
Botafogo - Rio de Janeiro - 22260-001
email: zemagela@ig.com.br
Contato:

2246-4759 / 9728-8220
Rock
Tango
Bolero
Samba no pé
Samba de gafieira
Preparação corporal para cenas
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Mensagens dos leitores
Aproveito a oportunidade para, mais vez,
expressar os meus agradecimentos pela matéria
veiculada no Jornal “Falando de Dança”, em
agosto de 2008 (sobre
Yedda Cardoso). A propósito, não posso deixar
de fazer elogios aos dirigentes do nosso melhor
canal de comunicação
das festas, no Rio de
Janeiro. O aludido jornal, muito bem feito e
dirigido, por sinal, tem
prestado relevantes serviços à toda comunidade voltada para a dança.
Assim sendo, reitero os
meus melhores votos de
um Natal alegre, cheio
de esperanças, que espero que se concretizem,
no ano que se aproxima
(2009).
Ailton Silva, por email.
..........
Gostaria de deixar registrada aqui a minha

Obituário
homenagem ao querido e grande professor
Paulo Camacho. A sua
importância na dança de
salão e especialmente
no Zouk deverá ser sempre lembrada. Os seus
ex-alunos (como eu), os
colegas de profissão e
amigos sentirão saudades, muitas saudades...
Fique com Deus, Camacho. Que você continue
bailando no campo espiritual, com muita alegria
e paz!
Selma Oliveira, em
mensagem no livro de
visita
..........
Adorei a super matéria
que vocês fizeram da
nossa participação no
campeonato internacional... Muito obrigado!
Luiz Cláudio Passos,
por email
..........
Amo a dança ! E quero
estar sempre bem infor-

mada a respeito dela.
Grata.
Chala Berrêdo Pereira, em mensagem no
livro de visita
..........
Sempre parabenizando
pelo maravilhoso jornal.
Luciana Renor, em
mensagem no livro de
visita
..........
Nós ficamos sempre
muito felizes em saber
que temos essa troca de
informações tão amigável. A dança só tem
sempre a ganhar com
tudo isso... Agradeço
mais uma vez a todas
as citações que você faz
do Arrasa no Falando de
Dança...
Equipe Arrasa no
Blog, em mensagem no
livro de visita
..........
Mensagem para esta
seção?

a) por email (contato@
jornalfalandodedanca.
com.br);
b) por fax (0xx-212535-2377);
c) por carta (veja o endereço no expediente);
d) por mensagem deixada em nosso livro de
visitas, no site do jornal,
www. jornalfalandodedanca.com.br.
..........
Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como
no parágrafo anterior)
que lhe encaminharemos um exemplar com
os dados de cobrança
(R$ 42,00 por ano, para
receber todo mês seu
exemplar em casa!).
..........
Divulgação em nossos
espaços (jornal, blog,
site)?
Fale com Aragão: (21)
2551-3334 ou 92026073 ou 9519-6565.

É com profundo pesar que a comunidade da Dança de Salão se despede do
professor e amigo Paulo Camacho, que
faleceu no último dia 28 de
foto: Leonor Costa
novembro, de hemorragia
interna ocasionada por problemas de saúde adquiridos
anteriormente.
Camacho estava trabalhando atualmente no Centro de
Dança Lídio Freitas, filial
da Escola de Dança Jaime
Arôxa na Tijuca.
Durante muitos anos, ele
foi professor da matriz da Escola, em Botafogo, tendo sido parceiro
de aulas da professora Paulinha Leal.
Sua especialidade era zouk, mas sua
verdadeira paixão era a lambada, ritmo
que praticava desde a década de 80, e
que o introduziu ao mundo dançante.
Camacho tinha um jeito ímpar de
conduzir suas aulas e cativar todos os
alunos e professores com quem convivia diariamente. A Dança de Salão está
mais triste com a perda deste querido
companheiro.
Por Juliana Prestes.

EXPEDIENTE: Diretoria: Anderson Gomes / Antônio Aragão / Leonor Costa; Conselho Editorial: Antônio Aragão, Leonor Costa e Fátima Mendonça; Jornalista Responsável: Fátima Mendonça (MTPS-22.132); Jurídico: Edil Murilo (OAB-RJ 52.925); Editoração: Leonor Costa; Fotografia: Antônio Aragão e Leonor Costa; Fax/gravação de
recados: (21) 2535-2377; Atendimento pessoal: (21) 2551-3334 / (21) 9202-6073; Email: contato@ jornalfalandodedanca.com.br; Página na Internet: www.jornalfalandodedanca. com.br; Endereço: Av. 13 de Maio 33 sala 1308 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20031-007; Fechamento da edição: dia 20 de cada mês; Distribuição: a
partir do dia 1º do mês seguinte; Pontos de distribuição: eventos de dança em geral; academias de ginástica, ballet e dança; 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 respectivos autores, colaboradores deste informativo. Proibida reprodução de artes e matérias sem autorização expressa deste informativo, sob penas da lei.

(21)2225-0887 / 9954-0491
queseyorj@yahoo.com.br

Studio de Dança Marquinhos Copacabana
Tel.: (21)2256-1956 e 2548-7755
Av. N. Sa. Copacabana 427 - gr. 302/303 - Rio de Janeiro - RJ

www.marquinhoscopacabana.com.br - email: marquinhoscopacabana@globo.com

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado
Sábados: baile de ficha, início 19:00h

Aulas de dança no

Olympico Club
Flávio & Manon

Segundas - 18:30 / 20:30 & Sábados - 16:00 / 18:00
Informações: (21) 9745-2305

JAN

Universo da Dança Amantes da Arte
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15:30h

Todos os níveis

Oferecemos capacitação profissional
em TODAS as modalidades de dança
os ritmo

s!

TANGO - VALS - MILONGA
Aulas Individuais e em Grupos

AUDIÇÃO P/
BOLSISTAS

SÁB

Patrícia & Javier Amaya

R. Dias da Cruz, 638 - sala 205 - Méier

Informações:

Cláudio Almeida - 8142-5371 / 2485-7277
Carolina Leão - 8142-5371 / 2591-1885

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO
Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet
Visite nosso site: www.henriquenascimento.com.br

Inf.: (21)3899-7767 / (21)9752-2207 - Email: sac@henriquenascimento.com.br
Av. Dom Helder Câmara (antiga Suburbana) nº 5759 sb - Todos os Santos - RJ
(próximo ao NorteShopping e próximo à saída 4 da Linha Amarela)

Botafogo

R. São Clemente 41

tel. (21) 3563-4695
email: edccja@yahoo.com.br

CONSULTE NOSSA PÁGINA NA WEB!

Dança de Salão
para crianças

Academia de Dança Conceição da Bahia
Danças de salão - bailes - passeios

14 JAN - 18h - AULÃO GRÁTIS DE FORRÓ
21 & 28 JAN - 18h - TURMA INICIANTE GRÁTIS

8 a 13 anos
Na Academia Jimmy
de Oliveira, com

Walter
Negrão

Basta ligar e se inscrever!
Rua Barão de Mesquita 402A - Tijuca

Inf.: (21) 2288-2087 / 9679-3628

Informações:

Entrevistas
Reportagens
Dicas de Bailes
Coberturas de Eventos
Fotos e Vídeos de dança

9501-5852
Mensalidade:
1 kg de
alimento
não
perecível
Horário:
toda segunda
às 17h

Walter Negrão
Professor - Coreógrafo
Personal Dancer

Salão com ar
condicionado

Profissional da Dança de Salão e Coreógrafo

Inf.: (21) 3868-4522

www.jornalfalandodedanca.com.br

úcleo de Danç a
N

Pe anha
Renata

Todos os ritmos de salão, inclusive
tango, forró, salsa e zouk
Dança do ventre e Yoga
Trabalhamos equilíbrio, postura,
coordenação motora e musicalidade

R. Cardoso de Moraes 250
Bonsucesso

Aprenda a dançar

TANGO DE SALÃO

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

com

Solange Dantas & André Sampaio

R. Visc. do Rio Branco 14
sobrado - Centro - Rio
www.renatapecanha.com.br

Aulas em grupo ou particulares
Iniciante - Intermediário - Profissional

Inf. (21) 2221-1011 / 9879-1502 / 8882-8950

R. Otávio Carneiro 143 - s/406 - Icaraí - Niterói
Tel. 2612-9018 / 8873-4453

Com este: uma aula e matrícula grátis

R. Bento Lisboa 64 - Catete

Inf. 2245-6861 - 7899-8273

TURMAS PARA CRIANÇAS E MELHOR IDADE - TURMAS HOR. ALMOÇO

CMSN33
CMSN33

Comércio de Computadores Ltda

Av. 13 de Maio, 33 - Loja 104
Cinelândia - Rio de Janeiro

2524-7497 - 2210-2913
Av. Meriti 1600 - Vila da Penha

Teclado e mouse s/fio
R$ 100,00 (mod. Genius)
Webcam Genius Trek310
R$ 60,00
CONHEÇA O MELHOR DA DANÇA DE SALÃO NO CENTRO DO RIO
CURSOS
Base cooler para notebook
R$ 63,00 (mod. 0093)

Turmas: manhã / tarde / noite

SAMBA NO PÉ PARA INICIANTE com
STELINHA CARDOSO

6ª feiras - 18:30h até 20:00h - Início: dia 09/01/2009

SALSA com NAYARA MELO e
FERNANDO SCHELLENBERG

Intermediário: terças e sextas - 13:00h

FORRÓ com MARINHO BRAZ

Iniciante: segundas e quartas - 17:30h
Intermediário: terças e sextas - 12:00h

JONGO com WELLINGTON LOPES
Inscrições abertas

Webcam VC-S084
R$ 63,00

Mouse optico sem fio
R$ 36,00 (mod. 0053)

2223-4066

espacox@stelinhacardoso.com.br
Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado - Centro

R. Dr. Francisco Portela, 415
(em frente ao CIEP Paraiso) - SG

(21) 2607-7777 / fax:2607- 6691

Aprenda a dançar em casa
com

BOLERO
SAMBA
SALSA
E MUITO
MAIS!

JAIMEARÔXA

Compre seu DVD
com Inácio

Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

email: inaciocj@gmail.com
Ou na lojinha da Escola:
R. S. Clemente 155 - fundos - tel. 2286-4171
Telefone da Escola: (21) 3563-4695 (das 10:00 às 22:00h)

134 ANOS DE TRADIÇÃO

ATENDENDO A BOEMIA CARIOCA
ENTREGAS EM DOMICÍLIO
RESTAURANTE

TEL (21) 2556-0799 / 2556-0229

R. Marquês de Abrantes 18 - loja - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

