Dança
Jornal

Falando de

Destaque de capa

BERNARDO
GARÇON

Conheça um pouco
da história deste
imigrante português
que começou a trabalhar
como garçon
há 4 décadas atrás
e hoje acumula a
função de promoter de
bailes, como os
da Estudantina Musical,
onde fará sua
comemoração de
aniversário em grande
baile com duas
bandas

de 11 a 19 de Julho

- Mostra Carioca de Coreografias
- Mais de 20 Oficinas
- Mais de 100 profissionais
- Mais de 50 horas de bailes
- Mais de 25 Dj’s

VAI ENCARAR ?!?

.www.maratonacariocadebailes.com.br

Nesta edição, matéria especial
com toda a programação da
II Maratona Carioca de Bailes,
que promote superar o
sucesso da primeira
O brasileiro Thiago Soares e
a argentina Marioneta Nuñez,
primeiros bailarinos do
Royal Ballet de Londres
e atração internacional
do Festival do CBDD

21:00 h

Mais detalhes na página 7
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foto: Leonor Costa

Edição nº 20 - Ano II

SÁBADO
ESTUDANTINA

MEGA BAILE COM DUAS BANDAS
ANIVERSÁRIO DE BERNARDO GARÇON

FESTIVAL DO CBDD

Clube Israelita Brasileiro (CIB)
R. Barata Ribeiro,489 - Copacabana - RJ
Informações: 3022-5288

Atração internacional e
primeira coletiva das
delegadas estaduais
com a imprensa da
dança

BAILE DE ANIVERSÁRIO DO PROFESSOR

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB

REINALDO GONÇALVES
CLUBE MAUÁ

Av. Presidente Kennedy 635
Centro - São Gonçalo

26
JUN

20:00 h

RESUMO

SEXTA

BANDA
BANDA

Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023

Quartas dançantes (15h)
03/06 - Victor Savio (Copa 7)
& Ricardo Fortuna
10/06 - Silvinha Chiozzo
17/06 - Luizinho e Cia
24/06 - Narciso Show

Domingueiras (19h)
07/06 - Pingos e Gotas
14/06 - Aeroporto
21/06 - Os Devaneios
28/06 - Resumo

INGRESSOS:
R$ 40,00 (MESA)
R$ 12,00 (INDIV)

Apoio:

APOIO:

Inf. 2701-9293 / 2601-3401 / 3706-2402 / 9741-8373

das 16h às
4h da manhã

ENCONTRO DOS DANÇARINOS
BANDA RIO SHOW
BANDA COPA 7
BANDA BRASIL SHOW
Ingressos à venda na secretaria do clube:
Antecipado: Individual R$ 10,00 / Mesa R$ 10,00
No dia: Individual R$ 15,00 / Mesa: R$ 15,00

Traje: esporte fino

Realização:
Jair ( 8651-1931) / Luiz (9573-8191)
Pinta (2201-9986) / Paulinho (8649-9092)

APOIO:

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

20 JUN - BELLO TANGO
27 JUN - BELLINHO
REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

Conheça nossa
programação
das sextas!
Ampla pista
de dança
Salão refrigerado
Estacionamento
próprio

16:30 / 17:30 - baile-aula
incluído no ingresso do baile
17:30 / 21:45 - baile de dança
de salão com duas bandas:
05/06 - Gaúcho e Elton
Conjunto Aeroporto
12/06 - Conjunto Aeroporto
19/06 - Gaúcho e Elton
Bd Real Dance Show
26/06 - Gaúcho e Elton
Conjunto Aeroporto

Baile dos
aniversariantes
na última Sexta
do mês,
Rodov. Pres. Dutra - km 177
com bolo e
N. Iguaçu - Inf. 2667-4662
brindes

BAILE DO CÍCERO

Academia
Ritmo Dance
apresenta...

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

Banda

RESUMO
Mesa antecipada: R$ 40,00
Convite Individual: R$ 12,00
Traje: esporte fino

SÁB - 15 AGO - 20h
Local: CSSERJ - Rua Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói

Coord.: Cícero e Sônia - Inf.: (21) 2615-2380 / 9681-3247

Marlene Oliver apresenta

BAILE DAS

ROSAS

AMARELINHO DA
CINELÂNDIA
Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

BANDA PÉROLAS

DANÇARINOS
E SORTEIOS (INÍCIO 19h)

Paulo Tenório apresenta Dj Guisner e Bd

Novos
Tempos

SPORT CLUB
JARDIM
GUANABARA

Pç. Jerusalém 33
Jardim Guanabara
lha do Govvernador

05
JUN

Informações e reservas:
3714-2329 / 9753-0260
9472-3873

às 20:30h

PRÓXIMOS BAILES:

TER - 09 JUN - 3 ANOS NO AMARELINHO
TER - 14 JUL
Apoio:

Arte

Divulgação

Sexta

VÉSPERA DE
FERIADO!

Apresenta

Arte e divulgação: www.jornalfalandodedanca.com.br

06
SET

Av. do Contorno s/nº - Barreto - Niterói - tel. 2628-7377

Traje: Esporte Fino

DOM

CLUBE COMBINADO 5 DE JULHO

Traje:
Esporte Fino

Informações:
9822-7060
prtenorio@
gmail.com
orkut:
paulo tenório

Aniversário

Alê Villar

Sábado
20 JUN
21 h

Endereço:
Rua do Catete 112
Informações:
9300-2570

Dj Marcelinho
Dj Leo Pers
Mesa de frios

PROGRAMAÇÃO DE BAILES DA CIA MARINHO BRAZ
Participações:

DOMINGO TEM DANÇA

FORRÓ DE SÁBADO

1º e 3º Domingo
18 h

2º e 4º Sábado
22 h

k

Dj Najla
Dj Paixão

BAILE DE
DANÇA DE SALÃO

Entrada*:
R$ 10,00 (Antecipado)
R$ 15,00 (Na hora)
k

*cada evento

2
1JUL

m
o
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Estamos te aguardando!

Travessa Euricles de Matos, 40 - Laranjeiras/RJ (Próximo às Lojas Americanas)
Tel.: (021) 2205-0118
www.ciamarinhobraz.com.br

2 ambientes
Ar refrigerado

o
g
in

TRIO
AO VIVO

Dança e divertimento é
no Reboco de Bamba!
Amigos, alunos da escola
e de outras academias,
participem dos nossos
eventos.
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BAILE COM
DUAS
BANDAS
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B VENDAS:
Baile da 5ªf.
no Amarelinho
da Cinelândia

Na secretaria da Escola

João (da Brasil Show)
tel. (21) 2691-7294 / 9667-1814
Robson (da Novos Tempos)
tel. (21) 2201-9446 / 9641-5474

O
Paulo Gomes: tel. (21) 9867-7771
S
R
Sidnei Amorim: tel. (21) 9648-8845 / 7109-1666
U
C
Waldomiro de Oliveira: tel. (21) 3852-2135 / 7145-8098
N
O
Nivaldo (do Helênico A. Clube): tel. (21) 2502-1694 / 2502-0402
C

G. R. E. S. Estácio de Sá

O berço do samba em sua nova casa

R. Salvador de Sá nº 206 / 208 - Estácio
tel. 2502-7613
SEGURANÇA TOTAL

Convites antecipados: R$ 10,00
(no dia: R$ 15,00)

Informações e vendas pelos tels.

2527-2300 / 3252-2135
Realização: Geraldo Lima Produções
Divulgação: Waldomiro de Oliveira

AMARELINHO

Fuja do
congestionamento!

Dance no famoso point da boemia carioca

Ideal para happy hour
e aniversários

DA CINELÂNDIA

Curta boa música e
aprecie a bela paisagem

Música ao vivo com Bossa Seis, preferência
musical do Rio

Toda 5ª f.
a partir das 19h
(exceto feriados)

Fácil condução
Metrô Cinelândia

Ingresso:
R$ 10,00
sem filipeta

QUARTA ESPECIAL DIA 10 JUNHO
(VÉSPERA DE FERIADO)

Reservas:
2527-2300 / 3852-2135 / 3276-3901
Uma realização de

Geraldo Lima Produções

Pista de dança na sobreloja

DOMINGOS DANÇANTES

CONHEÇA NOSSOS BAILES!

Almoço dançante
às quintas (12 às 15h)
Tarde dançante às sextas
(2ª e última do mês - a partir das 16h)

14

by Glorinha

Entrada R$ 20,00 (com este, R$ 15,00)

2223-4066

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

Festa Temática

JUNHO - 20:30h

NOITE DOS

ENAMORADOS

Olympico Club- R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

SÁB

Estudantina Musical
Pç Tiradentes 79 / 81 - tel. 2232-1149 / 2507-5131
Apresenta

20 6º MEGA BAILE
JUN
Dez horas
de baile !

NOVOS TEMPOS
BRASIL SHOW

DAS 18

COM ESTE RECORTE: DESCONTO DE R$ 5,00
Realização: Estudantina Musical

ÀS 4h

Contato:

(21)
3409-5756
9692-1752

Renato
Ritmus
Instrumental Disc Jockey

COM AS BANDAS

Divulgação: Bernardo Garçon (2771-1622 / 9399-0646)
Comunicação: Paulo Gomes (9867-7771)

DOMINGOS DANÇANTES by Glorinha

28

Locais dos bailes
JUNHO

JUN

Bangu Atlético Clube
ESTUDANTINA
Clube dos Aliados
Irajá Atlético Clube

Participe dessa brincadeira:
vista-se a caráter (não obrigatório)
Música ao vivo com Trinidance e dj Murilo
Ingresso: R$ 20,00 (c/este, R$ 15,00)

(veja as datas no roteiro de
bandas / dj’s, na página 17)

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

Todos os bailes com equipe de dançarinos no sistema de ficha

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051

ÀS
QUINTAS

ÀS SEXTAS

Academia
Jimmy de Oliveira
Rua do Catete, 112
2º andar - Catete
Início às 19h

Opcional no
Baile da Graça
Churrascaria Gaúcha

Dj Viviane Chan

R. Laranjeiras 114
Laranjeiras - Início às 19h
com Banda e dj

ÀS QUARTAS

Opcional no Baile do Renato Ritmus
Estudantina Musical
Pç. Tiradentes 79-81
Início às 18h
Dj Renato Ritmus

BAILES DE
FICHA
By Regina Vasconcellos
Cada vez mais perto
de você!

AGUARDANDO
PRÓXIMAS DATAS
Promoter:

Regina Vasconcellos
Inf.: 2252-3762 / 8117-5057

regina-vasconcellos@hotmail.com

arte: www.jornalfalandodedanca.com.br
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Mensagem ao leitor

Nem só de dança
vive a dança
Por Leonor Costa
Editora

Se você é um
profissional
satisfeito em só
dar aulas e não
ambiciona nada
mais do que
isso, então vire a
página, se é que
leu até aqui

Com o perdão do trocadilho, o que
queremos ressaltar é que os profissionais da dança, e os da dança de
salão estão aí incluídos, não podem
se limitar a seus espaços de dança
(e pistas, no caso do segmento deste jornal). Não adianta reclamarem
de falta de atenção das autoridades
para com seu trabalho e não procurar se manter informados sobre o
que, em seu nome, no sentido coletivo, está sendo proposto para sua
categoria. Em que pese sermos um
jornal mais voltado para a dança
social, tivemos a oportunidade de
acompanhar e até participar de alguns debates e entrevistas que nos
deram a oportunidade de constatar
a carência de informações por parte de muitos profissionais de dança. Alguns partem para a busca de
meios alternativos para obter recursos para seus projetos e, a duras
penas, conseguem bons resultados,
como pudemos depreender de entrevista à Rádio JD (web rádio especializada em dança comandada
pelo jornalista Edézio Paz) de Tereza Petsolt (Nova Iguaçu) e Beth
Spinelli (Rio), organizadoras de
festivais de dança bem sucedidos.
Ou como o trabalho individual de
algumas delegadas do CBDD que
conseguem se “encaixar” em leis
estaduais ou municipais para realizar alguns eventos, como declararam na coletiva à imprensa da
dança, realizada durante o Festival
de Dança do CBDD (outra iniciativa da Rádio JD, que transmitiu a
coletiva). Nota-se, porém, que as

tentativas de obter financiamento e
espaços para a divulgação de seus
trabalhos são mais bem sucedidas
quando o profissional da dança se
mostra bem informado e sabe fazer uso da política. Aqui, não no
sentido de clientelismo. E, sim,
na habilidade no trato das relações
humanas, com vista à obtenção dos
resultados desejados, uma das definições do dicionário Aurélio para a
palavra. Se você é um profissional
de dança satisfeito em dar aulas e
não ambiciona mais do que isso,
vire a página, se é que aguentou ler
até aqui. Mas se você ambiociona
algo mais para si ou seus alunos,
se tem carência de mostrar “ao
mundo” seu trabalho e abrir mercado para seus pupilos, um bom
começo é entender que há, sim,
necessidade de unir forças, buscar
conhecimentos e de “fazer política”, procurando os representantes
de sua categoria para entender o
“caminho das pedras” para alcançar seu objetivo. É a isso que dedicamos esta edição, com destaque
para a coletiva do CBDD, o Forum
Nacional da Dança, e informações
sobre diversos festivais e outras
atividades extra bailes. Mas não
se assuste aquele leitor que folheia
estas páginas procurando leitura
mais amena: ainda estão aqui nossas seções fixas do Pequenas Notas, do Roteiro dos Bailes, de nossa
coluninha social. E, claro, muitas
opções de divertimento oferecida
por nossos patrocinadores. Afinal,
dançar é muuuuito bom.

acervo Falando de Dança

5

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 20h: cerveja Skol dupla
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!

04/06 - Banda Status
11/06 - Banda Pérolas
18/06 - Banda Status
25/06 - Banda Aeroporto

BAILE DE FICHA (OPCIONAL, 5ª f.)
NA CHURRASCARIA GAÚCHA
Com excelente equipe de dançarinos
Promoção: Graça e Regina Vasconcellos

Informações e reservas:

Graça:

Participação do Jornal Falando de Dança no debate sobre o papel da imprensa na dança, a convite de Edézio Paz,
da Rádio JD. Da esquerda para a direita, Norma Delgado (Notícias da Dança), Wanda Garcia (colunista do jornal
Notícias da Dança e Relações Públicas do CBDD), Leonor Costa (Jornal Falando de Dança), Carmem Luz (diretora do Centro Coreográfico da cidade do RJ, em cujas instalações o programa foi gravado) e Edézio Paz.

2549-9472
9135-9019
Email:

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

COLÁGENO

A proteína da
saúde e do
rejuvenescimento!
Ele tem vital
importância no
cuidado
dos órgãos,
dos tecidos,
da pele e na
redução de peso.
Saúde de dentro para
fora, mas é claro que
R$ 156,00
sozinho nenhum
produto faz milagre.
É preciso um conjunto
de ações para contribuir
com uma readequação
alimentar bem indicada
e a prática frequente de
uma atividade física.
Conheça mais sobre o
produto, fale com o
JORGE
distribuidor.
RODRIGUES
Sua saúde é o
seu maior
tel. (21) 9676-6889
patrimônio,
jorgerodriguesdanca
@bol.com.br
invista nela!

W.N.
W.N.
W.N.
W.N.

Promoter
Edson Braz
8608-5977
9620-1765
Tenha a melhor
recordação da
sua festa!

TERÇA
ESPECIAL

Aluguel de telão
Projeção em tempo real
CD com fotos grátis
Trabalhamos com filmagens
Inf.: (21) 7859-3133
ID 87*29297
(21) 8647-6819
(21) 4104-1140

Orkut: W.N DIVULGAÇÕES (fotos de
nossas coberturas fotográficas)

Mais que um DJ: é a

GUISNER PRODUÇÕES

Todas as terças-feiras,
Baile-ficha com os melhores
dançarinos da cidade
a partir das 19:00h - ficha a R$ 1,00
Organização: Edson Braz

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

Temos tudo para
animar sua festa!

COM
ESTE:
TRANSPORTE GRATUITO PARA GRUPOS
ingresso
A PARTIR DE 15 PESSOAS (PARA O ALMOÇO)
R$ 10,00 APÓS 18h, RODÍZIO DE PIZZA, MASSAS & CREPES

Mais detalhes em
www.guisnerdj.com.br

guisner@globo.com

GRANDE BAILE SHOW

RUA DO CATETE 133 - TEL. 2225-7949 | 2225-6007

Conheça a maior academia de dança no Centro de Niterói
. Aulas em grupo ou
particulares
. Serviço de personal dancer
. Coreografias personalizadas
15 anos, casamento, valsa, etc
. Salas c/ar condicionado central

BAILE

TODOS OS RITMOS

dj Marcelinho

SPORT CLUB

DOM

19

MACKENZIE
JUL
Rua Dias da Cruz 561 - Méier

19:30h
às 23:30h

Informações:
2269-0082
9752-2207

Realização:

Entrada: R$ 10,00

Arte e divulgação:

www.studiohenriquenascimento.com.br

DOM

07 JUN
19:30 / 23:30
Conv.: R$ 10,00/pessoa

20 JUN

SÁB

Cia Dom
Cia Stilo Brasil
Cia Marinho Braz
Cia Cristiano Pereira
Cia João Ricardo Vieira
Cia Henrique Nascimento
Cia Mambo Rio Company
Anderson Abreu e Mariana Xavier
e apresentação especial de
Jimmy de Oliveira e Robertinha

PROGRAMAÇÃO DE BAILES:

21:00 / 01:00

Conv. antecipado:
R$ 10,00 (no dia: R$ 15,00)

28 JUN

DOM

LANÇAMENTO
DAS NOVAS
COREOGRAFIAS DAS
CIAS DE DANÇA DO RJ

11:00 / 14:00
Entrada franca

Baile no Restaurante Belle Ville
Av. Quintino Bocaiuva, 275
Charitas - Niterói
Arraiá da Amazonas, com trio de
forró (”Carlinhos e sua gente”) e
dança de salão nos intervalos. Na
matriz da Amazonas Dance & Fitness
Baile de dança de salão no Jardim
Botânico de Niterói (Alameda São
Boaventura - Fonseca), dentro do
projeto “Baile Móvel”

Dire ção:
Gustavo Loivos & Aletheia Hoppe
R. Barão do Amazonas, 263 - Centro - NT
Tel / Fax: (21) 2613-3276
Acesse nossa página exclusiva:
youtube.com/amazonasdance
Email / Orkut:
amazonasdance@yahoo.com.br
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acervo pessoal

Destaque de capa
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acervo pessoal

BERNARDO GARÇON
Sua ocupação principal virou sobrenome mas
Bernardo é promoter de bailes há mais tempo do
que se imagina
“Meu pai era comerciante, e desde cedo comecei a trabalhar, mas
meu primeiro emprego formal foi
de garçon. Festas, eu organizo
desde a adolescência”, informounos Bernardo, em entrevista para
o destaque de capa desta edição.
Português de Aveiro, 64 anos, ele
chegou ao Brasil em 1953 e nunca
mais voltou. Aqui formou família
(tem duas filhas e três netas) e seguiu com a atividade de garçon ao
mesmo tempo em que promovia
festas e excursões, sempre a partir
de Caxias, onde mora até hoje. “Eu
fazia bailes e festas no Sport Club
Gramacho, até a década de 80,
quando a onda da discoteca me fez
parar com os bailes e formar uma
equipe de som para acompanhar a
moda. Ainda faço eventos de flash
back no Sport Club Gramacho,
uma vez por mês. Voltei com os
bailes de dança de salão em 96, já
no Bola Preta, onde trabalhei por 40
anos. Iria completar 41 anos com
um grande baile lá, em abril do ano
passado, mas o Bola encerrou suas
atividades na Cinelândia em janei-

ro”, lamenta Bernardo, que
mantém o emprego de garçon no Clube dos Democráticos, onde aproveita
para promover seus bailes,
que continuou a realizar
em Caxias e, recentemente, na Estudantina Musical.
Mas não somente de dança
de salão. “Além do baile
de dança de salão dos sábados, eu promovo ali uma
Roda de Samba, às sextasfeiras, e agora, em parceria
com Renato Ritmus, Paulo
Gomes e Regina Vasconcellos, estamos estreando,
às quartas-feiras, um baile
Flagrantes da carreira de Bernardo: iniciancom serviço opcional de
do como garçon no Bola Preta, há 4 décadas
atrás; com Chacrinha, em baile realizado no
dançarinos pelo sistema
Sport Club Gramacho; em foto recente, na
de fichas”. Idealizador dos
porta da Estudantina, ao lado de Isidro (dono
do estabelecimento), Aragão (Falando de
Megas Bailes da EstudanDança) e o segurança Ivanildo.
tina, quando tocam duas
bandas desde o final da tarde até o início da manhã de
com Trini Dance, depois com a
domingo, Bernardo planeja repetir Paratodos, até 4 da manhã”, finalia dose dia 11 de julho, quando co- za Bernardo, lembrando que quem
memorará mais um aniversário na- quiser ter uma idéia de como será o
quela gafieira. “Começara às 18h clima basta comparecer à Estudan-

QUINTA

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

JUN

12

NO DIA DOS
NAMORADOS

Organização

Terê Freitas

tina dia 20/06, quando haverá o 6º
Mega Baile, com as bandas Novos
Tempos e Brasil Show.
Informações sobre esses bailes
nos tels. 2771-1622 / 9399-0646.

Dama de Ouro não perca!
No Botequim Vacabrava...

TARDE DANÇANTE

Equipe de dançarinos e música ao vivo com trio

JUN HÉLIO SILVA
15 às 19h

Local: Rua Haddock Lobo 416 - Tijuca
Reservas: 2208-0043 / 9781-5120

ACADEMIA NICE & IRAJÁ A. C.
Av. Monsenhor Felix, 366 - Irajá - Rio de Janeiro
Imperdível!
Venha dançar e se apaixonar com a

BANDA

SEX BRASIL SHOW

19h

25

foto: Leonor Costa

Inf.: tel. 2229-1023 / 9152-9468 / 9134-8927 / 9268-2275
email: tony_machado@ajato.com.br

AULAS DE DANÇA DE SALÃO

Abolição:
Clube Vera Cruz - sábados / 10 às 13h
Pilares:
Salão de Festa da Igreja S. Benedito - terças / 18h

ARRAIÁ
Comidas típicas

(cada ingresso dá direito a 2 cupons)

QUA 24 JUN
A PARTIR DAS 20h COM
MÚSICA AO VIVO & DJ MURILO

R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

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

Comemorando
o aniversário
do dançarino
CASSIO MACIEL
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Coletiva de imprensa
fotos: Leonor Costa

Pela primeira vez, integrantes
do CBDD se reúnem para
entrevista coletiva
Foi 17/05, aproveitando a presença da maior parte das delegadas do CBDD nos Estados,
vindas para o Festival de Dança
do CBDD, realizado no Teatro
Odylo Costa, filho, na UERJ.
Compareceram os editores
dos jornais Notícias da Dan-

ça, Falando de Dança e Jornal
da Dança, além dos editores
das revistas All Dança, Dança
Brasil e Arte em Dança, que fizeram perguntas às delegadas.
Veja a seguir um resumo da
coletiva, que pode ser ouvida
integralmente na Rádio JD.

fotos Leonor Costa

Marisa Estrella
(RJ)
Esclareceu que os cargos

Da esquerda para a direita: Alda Marques (Secretária Geral), Clélia
Serrano (Vice Presidente), Angela Ferreira (secretária adjunta) e Wanda
garcia (Relações Públicas): atentas à particpação das delegadas.

Edézio Paz, âncora do Programa Platéia da Rádio JD, coordenando
a coletiva dos membros do CBDD com a imprensa da dança.

Aulas - Shows - Eventos

2556-7765 / 9629-3072

JUNHO

www.bobcunhayauryapires.com

. Teatro Ipanema - sáb - 19h - Gardel - O Musical de tangos
. Bailes no Espaço Mosaico, Laranjeiras (provisório)
-- Milonga Del Domingo - 2º / 4º dom - 19 às 23h
-- Dança de salão / zouk - 3º dom - 18 às 22h - Dj Viviane Chan

Banda Estação Rio
O melhor show do momento
Contatos com o Índio dos bailes

tel. (21) 2104-6732 / 3361-7258 / 9829-8448

de delegados da CBDD
são cargos de confiança,
e ela procurou se cercar
de pessoas de longa
experiência na dança e com
grande dedicação.
Agradeceu a presença da
imprensa na cobertura
do festival e lamentou a
dificuldade de se conseguir
espaço na grande mídia,
tendo que contratar
assessoria de imprensa para
conseguir fazer chegar à
população notícias sobre
os trabalhos que estão
sendo feitos. Para ela, é
importante atingir esse
público, para haver um
destaque maior dessa
cultura. Prontamente
aceitou o oferecimento
de Clara Pinto (PA) para
representar o CBDD junto à
Funarte, pois tinha carência
de pessoa que se habilitasse
a fazer o acompanhamento
das políticas públicas para
a dança.

Neide Garrido
(Mato Grosso do
Sul)
Achou excelente a
oportunidade de estar
presente ao festival e
conhecer os trabalhos das
escolas, porque em seu
Estado falta referencial
aos bailarinos, que têm
que se contentar com
mostras de dança em
suas escolas, pois não
há estrutura e apoio
financeiro, do poder
público e muito menos
dos particulares, para
levar adiante projetos
de festivais. As poucas
verbas que aparecem
são destinadas aos
pensadores de dança,
às universidades, e as
escolas de dança, que
formam os bailarinos,
vão ficando em segundo
plano.

Ludmila Machado
(Espírito Santo)
Como as demais
delegadas, lamentou
a falta de incentivos
a níveis estadual e
municipal direcionados
à dança. Lembrou que
recentemente a Prefeitura
de Vila Vela publicou Lei
de incentivo à cultura e
é com base nessa lei que
ela espera aprovação
de projeto para levar ao
Estado um festival de
dança do CBDD.

ACADEMIA DE DANÇA CONCEIÇÃO DA BAHIA
AULAS - BAILES - PASSEIOS

Tijuca - R. Barão de Mesquita 402A (próx. à P.E.)
Barra - Est. dos Bandeirantes 7993 (Condomínio Barra Linda)
Jacarepaguá - Estr. do Pau Ferro 258 (Casa de Cultura-MAP)
Alto da Boa Vista: Montanha Clube

Programação já agendada:

Inf. 2288-2087 / 9679-3628

26 a 28/06 - Sexta a Domingo - Passeio a Parati
30/06 - Terça - 18h - Baile dos aniversariantes*
12/07 - Domingo - Festa Julina no Sítio Bumerangue**
07 a 09/08 - Sexta a Domingo - Fazenda Santa Bárbara**
17 a 24/08 - Conhecendo Porto Seguro - Bahia**
05 a 07/09 - Sábado a Segunda - Conservatória**
*(na academia) (**reservas 30 dias antes da viagem)
Com este anúncio, 50% de desconto no primeiro mês
em qualquer turma
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Myriam Marques
(Maranhão)
Clara Pinto (Pará)
Ressaltou o talento de
nossos bailarinos, que
estão trabalhando em
grandes companhias de
dança no exterior mas
que não conseguem
aqui as mesmas
oportunidades.
Lamentou que as pessoas
das universidade são
mais ouvidas do que
as escolas de base, que
plantaram para que a
dança chegasse ao seu
nível atual. Consegue
pouquíssimo em termos
de apoio do empresariado
mas graças a leis estadual
e municipal de incentivo
à cultura através de
redução de ICMS,
ISS, IPTU, ela tem
conseguido levar adiante
seu Festival Internacional
de Dança da Amazônia,
que tem servido para
incentivar a dança no
estado.

Lamentou também a
inexistência de leis
a nível estadual que
incentivem a cultura,
o que faz com que o
gestor da dança tenha
que depender da boa
vontade da autoridade
da vez, impedindo
planejamento a longo
prazo. Além disso
vê com tristeza que
nos Estados onde há
faculdades de dança o
movimento da dança
contemporrânea,
a preferida dos
pensadores, tem
aumentado em
detrimento da dança
clássica. Mas admite
que esse aumento
também abriu um novo
mercado de trabalho
para os bailarinos.

Gisela Vaz (Goiás)
Declarou que não
existe incentivos para
a dança em seu Estado,
mas, graças à Lei
Rouanet, conseguiu
financiar excursões
de sua cia de dança
pela Europa e Estados
Unidos. Mas isso em
seu caso particular, de
forma geral cada gestor
tem que ir em busca
de ajuda financeira
por conta própria. O
que é difícil, pois os
empresários preferem
investir em atividades
mais populares como
shows e futebol.

Lenita Ruschel
(Rio Grande do
Sul)
A mais politizada das
delegadas, procura
enviar representantes,
através da associação
de dança de seu
Estado, às reuniões
sobre políticas públicas
mas informa que os
resultados são pífios,
ficando no plano
das discussões e
planejamentos mas a
verba para ajudar no
custeio dos bailarinos
carentes, por exemplo,
principalmente os do
sexo masculinos, nunca
aparece e ao final
das contas as escolas
particulares é que
arcam com os custos
de formar os grandes
talentos nacionais.

Rosana Abubakir
(Bahia)
Aracy de Almeida
(São Paulo)

Acha que a Lei
Rouanet na prática não
funciona porque não se
consegue convencer os
empresários a acreditar
e investir na dança.

Pista 2: FORRÓ ao vivo & ZOUK

Design: Evando
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A delegada da Bahia
também concordou que
nos Estados onde há
faculdades de dança o
ballet clássico, que é
a base da dança, vem
perdendo espaço, como
é o caso de seu Estado.
Hoje ela vê espetáculos
de dança com
patrocínio que são mais
espetáculos de teatro
do que propriamente
de dança.
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Acervo Luís Florião

Entrevista

XI Fórum Nacional
de Dança
Edição pernambucana esclarece sobre políticas
públicas de fomento à dança

IRAJÁ
A.
C.
R. Monsenhor Felix 366

QUI

17
NOVOS
JULHO

JUL
das 18 às 22h

SEXTA

A jornalista
Camila
Lopes nos
remete um
resumo da
11ª edição
do Fórum
Nacional de
Dança, que
aconteceu
em Recife,
e entrevista
Luís Florião,
um dos
membros da
diretoria do
Fórum.

COM A BANDA

Traje
Esporte fino

Charge:
Edson Bouças

Início 19:30h

BAILE DE ANIVERSÁRIO
DA PROFª LUCIANA SANTOS

16

TEMPOS

Inf. 2257-0867 / 9986-7749

Av. Franklin Roosevelt, 137 - 10º andar - Centro - RJ

SEXTA

24

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
Convite: R$ 8,00 - Mesa: R$ 10,00
Realização: Amiga Angela Abreu

Academia Luciana Santos convida

Organização prof.

Alexandre
Nurck

EQUIPE DE
DANÇARINOS

Por Camila Lopes*

A 11a edição do Fórum Nacional de Dança, que
ocorreu entre os dias 15 e 17 de maio em Recife,
teve o objetivo de discutir o cenário atual da dança,
pensar sobre a criação da Lei da Dança, seguir com
a construção do Plano Nacional da Dança e discutir
sobre políticas públicas para o setor.
A exposição sobre os mecanismos de fomento,
que permitem, aos profissionais e produtores de
dança, financiamentos a partir da Lei e obtenção de
patrocínios, foi bastante concorrida.
Discutiu-se também sobre a necessidade da dança
ter uma lei própria, acabando de vez, por exemplo,
com as ilegais e indevidas intromissões dos conselhos de educação física nessa área.
Mesa Plano nacional de Dança - Jorge Garcia (Ministério da
Houve, ainda, um Grupo de Trabalho, que tratou
Cultura), Rosa Coimbra (FND) e Lucia Matos (FND)
da elaboração do Plano Nacional para Dança, um
sistema que indica caminhos a serem seguidos pelos governos federal, estadual e municipal. O Plano
Nacional para a Dança se espelha no Plano Nacional de 1 - Você acredita que, em relação à questão das políticas
Cultura, uma iniciativa do Ministério da Cultura, que in- públicas, o Fórum esclareceu os profissionais da área de
centiva e viabiliza as manifestações culturais no Brasil.
dança e facilitou o acesso deles aos fomentos e projetos
Os membros da diretoria do Fórum Nacional de Dan- oferecidos pelo governo federal?
ça, Ângela Ferreira (RJ), Dulce Aquino (BA), João Carlos “Todas as dúvidas foram dirimidas. Foi um dos mais esCorreia (DF), Lúcia Matos (SP), Luís Florião (RJ), Marília clarecedores eventos com políticos de que participei. Os
Rameh (PE), Marise Siqueira (RS), Rosa Coimbra (DF) e palestrantes estavam interessados, deram grande atenção
Valdete Brito (PA), estiveram presentes à edição de Reci- à cada uma das demandas e questionamentos, e, muito
fe.
importante, tinham conteúdo. Os profissionais de dança
Luís Florião, que também é presidente da Andanças - As- presentes estavam muito bem preparados, cientes da imsociação Nacional de Dança de Salão, representou, junto portância das questões políticas e da necessidade de saber
com o conselheiro da Andanças e conselheiro de Cultura lidar com esta realidade, por isso, foi realmente um evento
do DF, João Carlos Correia, a dança de salão no Fórum muito proveitoso”.
de Recife, e nos informa mais sobre o evento na pequena
entrevista que se segue.
2 - O que você poderia dizer a algum grupo de dan-

JUL
12:30h

Amigos para sempre

“Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração...”

Grande evento em homenagem ao Dia do Amigo

ALMOÇO DANÇANTE
Buffet completo, bebida (incl. chopp) e os melhores dançarinos

no
ritmo
do trio
Cl. Monte Sinai - R. S. Francisco Xavier 104 - Tijuca

HÉLIO SILVA

Inf. e reservas: (21) 9697-6797 / 2288-2975
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Leonor Costa

“Gostaria de parabenizar a diretoria executiva do Fórum
Nacional de Dança, (Ângela Ferreira (RJ), Angel Vianna (RJ), Dulce Aquino (BA), Márcia Strazzacappa (SP),
Marília Rameh (PE), Marise Siqueira (RS) e Rosa Coimbra (DF)) pelas conquistas e ressalto, ainda, o empenho
de Marília Rameh e toda equipe do coletivo de Pernambuco, além dos governos estadual e municipal e ainda o
Sesc pela realização do XI FND.”
*Camilla Lopes é jornalista e assessora de imprensa.
Atualmente é repórter na editoria de cidades do Jornal do Brasil

Maria da Luz ladeada por Marcelinho e Joana Fashion

Vem aí: Festa de Aniversário do Jornal Falando de Dança!

SAMBA É A
NOSSA RAIZ
Movimento de divulgação do
Samba de Gafieira no Rio de Janeiro
Participe do Baile de Aniversário do
Prof. Adalberto Martins e ganhe o
Curso Intensivo de Samba de Gafieira, por 2 meses,
através de um sorteio para 10 casais, no dia do baile

28
JUNHO

DOMINGOS
DANÇANTES

A FESTA QUE VIROU MANIA!
Grupo Trinidance
& DJ Murilo
Aniversariantes do mês:
comemoração no último
domingo do mês

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar

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

by Glorinha

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051

19h

3 - Hoje a dança tem mais acesso a essas políticas
públicas?
“ Sim, nos mobilizamos politicamente e hoje já temos voz
em várias instância do poder. Temos um longo caminho a
percorrer, mas o fato de estarmos em movimento já é, em
si, uma grande vitória. Convido a todos a participarem
mais ativamente da vida política, pois a arte cresce muito
mais rapidamente se criarmos mecanismos de fomento
e, como sabemos, temos que conquistar e saber manter
cada território ocupado. Chamo a atenção, em especial,
da dança social, que vive um bom momento atualmente
e que pode crescer ainda mais rapidamente se trabalhar
em conjunto.”

AGRADECIMENTO

DOM

ça que tivesse a intenção
de buscar financiamento
público ou através da Lei
de incentivo?
“Recorrer à página do
MINC e da Funarte, permitirá entender melhor as
leis e formas de fomento
disponíveis, além disso
procurar participar do trabalho político das associações (Andanças e Fórum
Nacional de Dança, por
Luís Florião ao lado da esposa Adriana
exemplo), estar bem inD’Acri: ele representou a dança de salão,
formado é fundamental. É
como um dos diretores do Forum
claro que ter um boa proposta, com qualidade artística e técnica que transpareça em cada detalhe, inclusive
na confecção do projeto será imprescindível.”

MARIA DA LUZ, que
atualmente ostenta o
honroso título de “Princesa
da Primavera do Clube dos
Advogados”, sempre se
apresentando nos eventos
dos quais participa,
acompanhada de seu par, o
laureado mestre-sala
Marcelinho da São
Clemente, comovida e com
orgulho agradece mais um
título que lhe foi conferido,
de “a maior dançarina do
Brasil de 2008, do
Programa Clubes em
Revista”, programa esse
tendo como representante o
gentil Sebastião Mendes,
levado ao ar pela Rádio
Bandeirantes Rio AM, 1360,
agradecimento extensivo à
sempre bonita e elegante
Joana Fashion, Rainha do
Clube dos Advogados. A
entrega do correspondente
troféu de honra ao mérito
verificou-se durante o
pomposo acontecimento
festivo realizado na data de
16/04/09, às 21.00 hs., no
salão nobre do Tijuca Tênis
Clube, animado pela Super
Banda Karibe Show.

Local: Sport Club Mackenzie
Rua Dias da Cruz, 561
Informações: 9752-2207
Veja mais detalhes no site
www.studiohenriquenascimento.com.br
Realização:

Apoio:

Divulgação:
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Mensagens dos leitores
Linda
mensagem
e foto que
nos foram
remetidas
por Zezé
Magela, em
memória da
mestra Maria
Antonietta,
falecida dia
7 de abril
e destaque
da edição
de maio
do Jornal
Falando de
Dança

“Rio de Janeiro, 15 de maio de
2009
Querida Mestra,
Passei por aqui pra te dar um
grande beijo pelo seu aniversário de 82 anos. Mas fiquei sabendo que você se “cansou de ser
moderna e passou a ser estrela”
e que agora anda frequentando a
Gafieira do Cartola, se acabando no samba com seu fiel parceiro Mário, Geraldo Pereira e
“outros” e que até Orlando Silva andou cantarolando “Carinhoso” no seu ouvido enquanto
dançavam de rosto colado. Claro que fiquei com ciúmes! Como
já disse o Aldyr Blanc: assim já é
demais Antonietta!!!
Feliz Aniversário
José Magela”

Irajá Atlético Clube

AGOSTO

SEXTA

07

Início 19:30h

Traje Esporte fino

R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

Grande baile em homenagem ao

DIA
DIA DOS
DOS PAIS
PAIS
com a banda

OS DEVANEIOS
DEVANEIOS
OS
Convite: R$ 8,00 - Mesa: R$ 10,00
Realização: Amiga Angela Abreu

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
Sábado,

22 de agosto

Rua Conde de Bonfim, 451 - Tijuca

Adquira seu passaporte com
a equipe do Jornal Falando de Dança

1º- Maratonista Oficial R$ 130,00 inclui: 1
(um) passaporte + 2 (duas) oficinas (dois
dias de aulas) + Mostra Carioca de
Coreografia
2º - Os cinco primeiros que comprarem
com o Jornal Falando de Dança o “Kit
Maratonista Oficial” ganharão, cada um
deles: CD completo e autografado do
cantor João Sabiá + 1 (uma) camiseta da II
maratona + DVD I Maratona Carioca
3º - Quem comprar um passaporte de R$
50,00 ganha: desconto de 50% (cinquenta
por cento) nas Oficinas e desconto de 50%
(cinquenta por cento) no ingresso da
Mostra Carioca de Coreográfica


uma caneta do Jornal Falando de Dança
na compra de um passaporte

Com o espetáculo - O Samba e o Tango

Tijuca Tênis Clube - Salão Nobre

II Maratona Carioca de Bailes

4º - Além disso, quem comprar com o
Jornal Falando de dança ganhará:

a partir das 22h

Marcelo e Vanessa
Cia Nuevos Aires
Cia Dom
Carlos Bolacha e Cia de Dança

....................
Mensagem para esta seção?
a) por email (contato@ jornalfalandodedanca. com.br);
b) por fax (0xx-21-25352377);
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!).
..........
Fale com Aragão:
(21) 2551-3334 ou
9202-6073 ou

Baile ao som da

Banda ParaTodos
Vendas antecipadas
na Escola Carioca
2288-1173


um mouse pad do Jornal Falando de
Dança na compra de dois passaportes

uma camiseta do Jornal Falando de
Dança na compra de três passaportes

uma caneca do Jornal Falando de Dança
na compra de quatro passaportes

um sexto passaporte (grátis) na compra
de cinco passaportes (somente para os dez
primeiros compradores)
Inf.:9202-6073 / 2551-3334 (Aragão)

Maratona Carioca de Bailes
13

E assim foi a primeira....

Domingo 01/03 - Primeiro dia de Maratona e o salão pegando fogo, ao som da
banda Brasil Show na Domingueira Bom
Malandro, Lapa 40 Graus.

Terça 03/03
Valdeci de Souza, na Escola
Carioca de Dança, sendo entrevistado pelas
equipes Prime e
Bom Malandro,
que suaram a camisa para colher
depoimentos dos
mais de 100 profissionais para a produção do DVD.

Nilce Oliveira

Nilce Oliveira

Quem apareceu por lá
foi o premiado cantor
D’Black, que deu um
show a parte em uma
noite de muito zouk
ao vivo com os cantores Álvaro e Paulo
Mac. Leandro do site danceadois cobriu
o encontro.

Nilce Oliveira

Quinta
05/03 –
Todo o swing
e balanço de
João Sabiá
em uma noite realmente
quente!!!
Este representante do
Nilce Oliveira
estilo
do
saudoso Simonal mostrou simpatia e humildade ao vestir literalmente a camisa
no baile da
Quinta Quente
(Canequinho
Café), numa
noite
que
contou com
a
presença
dos cantores
Chris Brasil
e Luis Camilo, acompanhados pela
banda Bossa
Seis.

Sexta 06/03 – Chris Brasil e Rodrigo
Marques comemorando a união de dois
dos maiores expoentes da dança: Jaime
Arôxa descontraidamente sentado no novíssimo chão da Cachanga do Malandro,
de Carlos Bolacha, atento ao show.

Nilce Oliveira

Segunda 02/03 - Carlinhos de Jesus recebendo, em sua escola, os amigos Marcelo Chocolate, Bob Cunha e Kiko.
Arkanjo, Mafie Zouk,
Cláudio
Melonio,
Chris Brasil, Ulisses
Belloti e Pedro Pedrada, na Casa de Dança
Carlinhos de Jesus:
um pouco da confraternização dos mais
de 25 dj’s que participaram da I Maratona

Sábado 07/03
– Ninguém acreditou, mas aconteceu!
Jaime Arôxa recebe
Carlinhos de Jesus,
em sua escola, numa
noite
consagrada
pela integração de
diversos estilos com
apresentações que
deixaram os maratonistas de queixo
caído.

Quarta 04/04 – O ponto alto da
Escola de Dança Sheila Aquino
e Marcelo Chocolate foi quando
todos os profissionais, convidados
pelos anfitriões a abrirem o salão,
reverenciaram o grande maratonista Mario Jorge, não se atrevendo a dividir o salão com ele e sua
esposa Íris.
Domingo
08/03
–
“Onde está
o Wally?”
Procure
com atenção: o seu
professor
deve estar ai! Momento culminante do encerramento: pose para a foto de todos os profissionais que se
fizeram presentes nesse dia.

De 11 a 19 de julho

Não percam... O maior evento da dança de salão carioca
Apoio:
Lapa

Produção: Chris Brasil, Rodrigo Marques e Tatiana Brandão
Contatos:(21) 7860-6791 - (21) 7860-6793 - ID 10*17730

14

ANO 2 - Nº 20
JUNHO / 2009

II Maratona Carioca de Bailes
O que é e o que oferece de especial

A MARATONA CARIOCA DE
BAILES tem o intuito de levar
aos bailes uma dinâmica diferenciada, integrando Dj’s,
profissionais e praticantes.
Serão realizados onze bailes
em estabelecimentos espalhados pelos bairros do Centro, Zona Norte e Zona Sul,
contabilizando mais de 47
horas de dança.
Sábado,
11/07
– A partir das
21:30 - Casa
de Dança
Carlinhos de
Jesus
Festa Mescla, o
mais novo evento carioca que promete manter a
cara da Maratona durante todo o
ano, promovido pelos produtores
da Domingueira Bom Malandro,
traz uma noite com dois ambientes climatizados. No bar temático,
uma roda de samba ao vivo e, para
calibrar os maratonistas, uma hora
de open bar. No segundo andar, espaço relaxante.
Rua Álvaro Ramos, 11 – Botafogo
Sem passaporte: R$ 10
www.carlinhosdejesus.com.br
Domingo, 12/07 – A partir
das 18:30
– Lapa 40
Graus
Domingueira
Bom Malandro,
ponto de encontro de todas as tribos, sem exceção.
Trará em sua gafieira, um duelo
com os melhores dj’s cariocas que
ficará para a história e, na pista
térreo, o Bom Malandro inova trazendo um anexo com salsa, zouk e
forró. Sorteio de brindes.
Rua do Riachuelo, 97 – Lapa
Sem passaporte: R$20
Classificação: 18 anos
www.bommalandro.com.br
Segunda, 13/07 – A partir
das 19hs
- Ponto de
Encontro
O mais novo
xodó do Rio,
localizado em um charmoso imóvel no Centro, o Ponto de Encontro

abre suas portas com trio de forro
ao vivo até às 22hs e, após esse horário, dois salões: um, com muita
salsa e zouk e outro com o melhor
de todos os ritmos, que prometem
agitar o inicio da semana dos maratonistas! Cantinho temático com
figurinos, chapéus, óculos para
você tirar muitas fotos. Apresentação dos profissionais da casa e
integração com hip hop para os
maratonistas.
Rua Gonçalves Dias, 16/ 3º andar
– Centro
Sem passaporte: R$15
http://www.ponto-de-encontro.net
Terça, 14/07 – A partir das
22hs Academia
Arte Manha
O professor
João Marcio,
que acaba de inaugurar a nova
Academia Arte Manha, abre suas
portas para receber os maratonistas com trio de forró ao vivo e os
melhores dj’s divididos em três
ambientes, com muita segurança e
pertinho do metro. O espaço Arte
Zen estará aberto com massagem
grátis durante o baile. Sorteio de
brindes.
R. Pinto de Figueiredo, 84 -Tijuca
Sem passaporte: R$ 15
contatoartemanha@gmail.com
Quarta, 15/07 – A partir das
22hs - Academia Jimmy de
Oliveira
O mestre Jimmy de
Oliveira, que vem aumentando sua legião a
cada dia, promete trazer um clima alegre,
descontraído e decorado para o seu baile
com a Banda Bossa Seis. Com um
dos maiores salões de dança carioca, os maratonistas desfrutarão
de mesas de totó e sinuca, além de
uma caipifruta de cortesia.
Rua do Catete, 112 - Catete
Sem passaporte: R$ 15
www.academiajimmydeoliveira.
com.br
Quinta, 16/07
– A partir
das 19hs
- Botequim
Informal

Misture a boemia de um botequim,
a malandragem do samba na Lapa
e o tempero sensual de uma boa
salsa. Leve ao forno todos esses
ingredientes e você terá a noite
de quinta no Botequim Informal
da Lapa. Chopp dose dupla. Concentração dos Maratonistas para o
baile do Centro de Dança Alex de
Carvalho.
Rua do Lavradio, 192 - Lapa
Entrada franca
http://www.botequiminformal.
com.br/
Quinta, 16/07 – A partir das
19hs
- Centro
de Dança
Alex de
Carvalho
O CDAC abrirá suas portas com
três ambientes diferenciados: salsa/zouk, forró/samba e bolero/soltinho. Maratonistas, aproveitem
também uma caipirinha dose dupla
liberada!
Avenida Meriti, 1600/2º andar
– Vila da Penha
Sem passaporte: R$15
Sexta, 17/07 – A partir das
12hs
- Centro
Cultural
Carioca
O mais famoso Baile do Meio-Dia abrirá suas
portas com o Dancing Eldorado
e terá ao comando de sua programação musical a banda Paratodos
“Samba”, com os melhores sambas
de todos os tempos, e convidados.
Dj’s agitam a festa nos intervalos.
Na primeira hora do baile, caldinho de feijão liberado para os maratonistas. No cardápio, o melhor
da gastronomia carioca, com 10%
de desconto com passaporte.
Rua do Teatro, 37 - Pr. Tiradentes
Entrada: R$ 5
http://www.centroculturalcarioca.
com.br
Sexta, 17/07 – A partir das
22hs - Escola
de Dança
Jaime Arôxa
(Tijuca)
Em Janeiro de
2007 inaugurou-se na Tijuca

o Centro de Dança Lídio Freitas,
filial da Escola de Dança Jaime
Arôxa, com uma das melhores
estruturas da Zona Norte, ar-condicionado, lanchonete e muita segurança. Serão três ambientes com
samba, salsa, zouk, forró ao vivo
e etc.
Rua Almirante Cochrane, 162 - Tijuca
Sem passaporte: R$20
Sábado, 18/07 – A partir das
23hs
- Centro
Cultural
Veneza
A Banda
Paratodos “Atuais”, que promete inovar o seu repertorio, estará
mais uma vez esquentando os salões. O comando desta noite ficará
por conta dos espaços realizadores
da I Maratona Carioca de Bailes:
Cachanga do Malandro, Espaço de
Dança Sheila Aquino e Marcelo
Chocolate, Quinta Quente, Escola
Carioca de Dança, Casa de Dança
Carlinhos de Jesus, Escola de Dança Jaime Arôxa e Domingueira
Bom Malandro.
Av. Pasteur 184 – Botafogo
Sem passaporte: R$30
www.centroculturalveneza.com.br
Domingo, 19/07 – A partir
das 18:30 – Lapa 40 Graus
Domingueira Bom Malandro apresenta
Na
Beca da Gafieira, tema
de encerramento da II
Maratona
Carioca de
Bailes com
show de lançamento do novo cd de João Sabiá,
acompanhado pela banda oficial da
Maratona: Paratodos “Da Antiga”.
Os maratonistas comprarão o cd
por apenas R$5. Venha a caráter e
concorra a uma entrada VIP com
acompanhante a um show de João
Sabia e a um kit “Maratonista Oficial”.
Rua do Riachuelo, 97 – Lapa
Sem passaporte: R$20
Classificação: 18 anos
www.bommalandro.com.br
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Oficinas
da Maratona
As OFICINAS DA II MARATONA
CARIOCA DE BAILES irão abordar
todas as novas tendências dos salões que vem modificando o conceito no cenário da dança carioca.
Serão mais de 20 oficinas com os
melhores profissionais do Rio de
Janeiro, ministrando cursos inovadores e diferenciados. Não perca
essa oportunidade de enriquecer
seus conhecimentos e expandir
seu leque de possibilidades.

Dia 18/07

Centro Cultural
Carioca
Rua do Teatro, 37 - Praça Tiradentes
Início às 10h
http://www.centroculturalcarioca.com.br

Dia 19/07

Casa de Dança
Carlinhos de Jesus
Rua Álvaro Ramos, 11
– Botafogo
Início às 10h
www.carlinhosdejesus.com.br

Samba
- Original:
Carlos Bolacha e
Kessy Goudard (Avançado)
A mistura do tradicional com o moderno,
na medida exata, sem perder a originalidade.
- Funkeado:
Jimmy de Oliveira (Intermediário)
O estilo que vem aumentando a cada dia
traz a essência musical do soul e do samba, representado pelo movimento.
- Improviso:
Rodrigo Marques e Carol Vila Nova
(Intermediário)
Desenvolva sua percepção corporal na
elaboração da liberdade do improviso.
- Da antiga:
Família Reis (Gerson, Rogério e
Daniela Reis) (Iniciante)
O samba na sua mais pura essência.
- Chorinho:
Valdeci de Souza e Cristina Ramos
(Iniciante)
A arte do samba refinado assinada por seu
mais renomado representante no Rio de
Janeiro.
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- Malandragem:
Carlinhos de Jesus
(todos os níveis)
Todas as nuances do bom malandro carioca diretamente das ruas da Lapa para
o salão.
- Enfeites para dama:
Sheila Aquino, Ana Paula Pereira e
Adriana Aguiar
(todos os niveis)
Variações rítmicas para expandir a sua
criatividade sem perder a sensualidade.
- Samba no Pé:
Marcelo Chocolate e
Sheila Aquino
(Iniciante/Intermediário)
Liberdade e descontração em evoluções
características da grande personalidade
do Carnaval: o passista.

Salsa
- Casino:
Leo Pers (Iniciante)
Uma das maiores integrações do estilo
cubano nos salões para se dançar em rueda ou em casal.
- Teoria Musical:
Agustín Flores (todos os níveis)
Técnicas e conceitos rítmicos e musicais
voltados para a salsa.
- Afro/Rumba/Guaguanco:
Chris Brasil (Intermediário)
Exercícios e movimentos dos três ritmos
base da musica e dança latina.
- Estilo Corporal:
Patrick Carvalho e
Adriana Lima (Avançado)
Desenvolva possibilidades dentro dos
mais variados estilos de se dançar salsa.
- Shines e ladies styles:
Rogério Mendonza e
Bianca Gonzalez (Intermediário)
As mais novas tendências mundiais para
cavalheiros e damas.

Peculiaridades
- Pegadas:
Wellington Lopes (Avançado)
Elaboração de movimentos de alto desenvolvimento técnico.
- Força do equilíbrio:
André Vidal (todos os níveis)

Uso adequado de seu corpo através de
exercícios de alongamento que visam o
fortalecimento do equilíbrio e a reeducação postural.
- Coreografia:
Isnard Manso (Avançado)
A busca de novos conceitos para a elaboração de trabalhos coreográficos.
- Contato:
Jaime Arôxa (todos os níveis)
Integrar, com harmonia, os três elementos
que compõe a dança de salão: o homem, a
mulher e a musica.
- Musicalidade: Armando Guimarães (todos os níveis)
Encontrar e ativar, dentro de você, as noções do tempo musical e transformá-las
em movimentos para dançar.

Tango
- Salão:
Marcelo Martins e Vanessa Galvão
(Iniciante)
Pontos e regras corporais para a execução
do ritmo.
- Passos de efeito:
Patricia e Javier Amaya
(Intermediário/Avançado)
Elaborações seqüenciais de passos avançados para o Tango-show

Forró
- Estilo livre:
Marquinhos do Forró (Intermediário)
Seqüências com todos os detalhes da descontração de um estilo que só requer irreverência para dançar.

Bolero
- Clássico:
Mauricio Wetzel (Iniciante)
Os conceitos básicos do ritmo mais romântico dos salões.
- Estilizado:
Marquinhos Copacabana e Oswaldo
(Avançado)
Passos desse gênero sedutor influenciado
pela nossa querida MPB.

Zouk
- Tendências e variações
Alex de Carvalho (Intermediário)
Tendências das marcações par e impar em
harmonia com novos estilos, além de variações de seqüências já conhecidas.

Swing
- Lindy Hope
Mauro Lima e Adriana Aguiar (Iniciante/
Intermediário)
Uma vertente descontraída que desenvolve a dança coletiva.
- Rock:
João Piccoli (Intermediário)
Uma forma brasileira de se dançar os ritmos derivados do Rock abordando a pratica através de vários estilos musicais .
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Mostra Carioca de

Coreografias

A grande MOSTRA COREOGRÁFICA, uma das novidades da segunda edição, vem a atuar na Maratona como uma vitrine
para que os novos grupos e as mais renomadas companhias tenham a oportunidade de apresentar o seu trabalho, além
de levar aos olhos do público seus principais referenciais em uma única noite de espetáculo, valorizando assim, com
veemência, o seu trabalho artístico.
A Mostra será realizada no CENTRO CULTURAL VENEZA com um grande baile ao som da banda Paratodos.

Dia 18 de julho
Sábado

Centro Cultural Veneza
Abertura: 20:30
Início: 21:30
Av. Pasteur 184 – Botafogo
www.centroculturalveneza.com.br

Mas como será essa maratona?
O participante poderá adquirir um passaporte no
valor de R$ 50,00 que lhe dará acesso livre aos
onze bailes, além de diversos descontos oferecidos pelas academias e apoios. O passaporte
lhe dá direito a 50% de desconto no valor das
oficinas e Mostra Coreográfica:
82 dias com 26 Oficinas = R$ 100,00 sem passaporte
			
R$ 50,00 com passaporte
8Mostra Coreográfica = R$ 60,00 sem passaporte
			
R$ 30,00 com passaporte

Compre o “Maratonista Oficial”
(passaporte + Mostra + Oficinas)
por R$130 e economize R$195.

Mas quem não comprar o passaporte poderá ir
aos bailes?
Sim, pagando o preço normal de cada entrada.
Mas, vale lembrar que só o valor total dos bailes
já é superior ao “Maratonista Oficial”.

E aí, vai encarar?!?
Parceiros Oficiais da Maratona:
Capézio
Danceadois
Studio Prime
M3 Print Copy
Botequim Informal Lapa
Leo Pers Equipamentos
Nilce Oliveira Fotografias W.N. Divulgações
Jornal Falando de Dança

Pontos de Vendas

Casa de Dança Carlinhos de Jesus
Escola Carioca de Dança
Escola de Dança Jaime Arôxa Tijuca
Espaço de Dança Sheila Aquino
e Marcelo Chocolate
Cachanga do Malandro
Academia Arte Manha
Ponto de Encontro
Academia Jimmy de Oliveira
Centro de Dança Alex de Carvalho
Jornal Falando de Dança

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a partir das
18h, no Clube Mackenzie, Méier, com
música ao vivo. Org. João de Quintino.
Programação já agendada: (01/06) Copa
7; (08/06) Os Devaneios; (15/06) Novos
Tempos; (22/06) Aeroporto; (29/06) Estação Rio. Inf. 9613-8079.
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30 às
24:30, baile para casais, dançarinos contratados e baile-ficha, 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. 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. 2549-9472 /
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.
Baile de ficha no Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de ficha,
organizado por dj Renato Ritmus, que
sonoriza o evento. Veja a programação
completa de dj Renato Ritmus mais
adiante, no roteiro das bandas e dj’s, ou
no seu anúncio da pág. 4
TERÇAS
Baile das Rosas
Toda 2ª terça-feira do mês, no Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h,
com Banda Pérolas, sorteio e equipe de
dançarinos. Uma realização de Marlene
Oliver. Próximos agendados: 09/06 (comemorando três anos no Amarelinho) e
14/07. 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. 8706-2894.
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. Veja a programação de bailes e passeios da academia,
no anúncio da pág. 7. Inf. 2288-2087 /
9679-3628.
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.
Graça da Vila, Catete
Toda terça, baile-ficha a partir das
18:30h. Org. Edson Braz, tel. 86085977 / 9620-1765.
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. Baile temático de junho: dia 24/06, com o tema
Festa Junina e comemoração do aniversário do dançarino Cássio Maciel (veja
anúncio na pág. 5). Inf.: 2295-6892 /
8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de 16:30h, no
América F. C., com música ao vivo. Inf.
2569-2060.
Tardes dançantes do Cl. Canto do
Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h, com
música ao vivo. Agenda de junho: (03)
Victor Savio(Copa 7) e Ricardo Fortuna;
(10) Silvinha Chiozzo; (17) Luizinho e
cia; (24) Narciso Show. 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.
Obs: no mês de julho, o baile será na
quinta-feira, dia 16/07, comemorando
o aniv. de Luciana Santos (veja o anúncio na pág. 8). Inf.: 2257-0867 / 99867749.
Bailes especiais de Carlinhos Maciel, no Olympico

Dia 24/06, festa junina com premiação
para traje típico (não obrigatório) e comemoração do aniversário de Cássio
Maciel (veja anúncio na pág.5). Música
ao vivo e dj Murilo. Inf. 2295-6892 /
8212-2969.
Baile de ficha na Estudantina
Estreará dia 03/06, às 18h, numa parceria de Dj Renato Ritmus e Regina Vasconcellos. Veja anúncio na pág 4. Veja
também a programação dos bailes de ficha promovidos por Renato Ritmus, no
roteiro de bandas e dj’s, nesta página.
5‘ Aniversário da Banda Paratodos
Será comemorado em grande baile no
CIB, dia 10/06, véspera de feriado, com
participação especial da Bd Brasil Show
e dj Marcelinho (salão 1) e trio de forró
/ dj ritmos quentes (salão 2). Presença
da equipe de dançarinos do Onda Zouk
(veja anúncio na pág. 9). Reservas:
3022-5288 / 8812-3188.
Quarta Nobre no Irajá A. C.
Dia 10/06, véspera de feriado, com Leo
D’Leone e Bd Novos Tempos, a partir
das 18h. Desconto para compra antecipada de ingresso). Inf. 9573-8191.
Dançando na Cinelândia Ed. Especial
Em função do feriado de C. Christi,
Geraldo Lima antecipou seu baile para
quarta-feira, dia 10/06. Veja anúncio na
pág. 3 Inf. 2527-2300.
QUINTAS
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: 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 (pág.5). Bandas programadas para
junho: (04) Bd Status; (11) Bd Pérolas;
(18) Bd Status; (25) Bd Aeroporto. Inf.
2549-9472 / 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.
Obs: dia 11/06, feriado, não haverá baile, que foi antecipado para dia 10/06.
Veja anúncio na pág. 3 Inf. 2527-2300.
Almoço dançante no centro do
Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, baile
no Espaço X de Stelinha Cardoso, na
Av. Mal. Floriano, com ingresso popular
e cardápio especial da tia Norma. Inf.
8166-0404 / 2223-4066 / 8778-4066.
Tarde Dançante na Tijuca
Evento organizado por Terê Freitas uma
vez por mês, das 15 às 19h, no Botequim
Vacabrava, com dançarinos e bufê. Próximo agendado: dia 25/06, com Marco
Vivan (veja anúncio na pág.7). Inf. (21)
2208-0043 / 9781-5120.
Pic Nic dos Namorados
Dia 11/06, feriado, no Castelo da Pavuna, a partir das 16h, com dobradinha
Os Devaneios e Brasil Show. Inf. 26917294 / 2455-7522.
Baile de Aniversário de Luciana
Santos
Será dia 16/07, às 18h, em sua academia no Centro do Rio. Veja anúncio na
pág. 8.
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. Dj Guisner. 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, com trio de forró ao vivo.
Em junho será dia 19/06, com trio Mala
e Cuia e dj Xeleléu, comemorando o
aniversário da profª Fabiana Torezzani.
Inf. 2288-1173.
Baile de Dança de Salão da Ac.
Luiz Valença

Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Valença,
na Tijuca, a partir das 19h (na última
sexta, dj Pedro Pedrada, nas demais, dj
Luiz Valença). Inf.: 3872-5264.
Tarde dançante no Espaço X de
Stelinha Cardoso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira do
mês, a partir das 16h, com mesa de petiscos da tia Norma. Inf. 8166-0404 /
2223-4066 / 8778-4066.
Baile de dança de salão na casa
de shows Rio Sampa, Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às 21:45,
agora com nova programação (veja
anúncio na pág. 2): (05) Gaúcho & Elton + Conj. Aeroporto; (12) Conj. Aeroporto; (19) Gaúcho & Elton + Bd Real
Dance Show; (28) Gaúcho & Elyon +
Conj. 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.
Baile na C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a
partir das 18h. Inf. 2541-6186.
Bailes na Ac. Cristiano Pereira,
Bonsucesso
Todas as sextas, em salão com ar condicionado, na academia de Bonsucesso, a
partir das 19h.
Dançando no Sesc do Engº de
Dentro
Na segunda sexta-feira de cada mês o
Universo da Dança Amantes da Arte
organiza um happy-hour no Sesc do
Engº de Dentro, a partir das 19h. Inf.
8142-5371.
Dançando na sexta
Baile na AABB-Tijuca, a partir das
16:30. Inf. 2569-3222 / 2578-4361.
Grande baile no Sport Club Jardim Guanabara, na Ilha do Governador
Com banda Novos Tempos e dj Guisner,
dia 05/06, a partir das 20:30. Veja detalhes no anúncio da pág. 4.
Bailes no Fonseca Clube, Niterói
Organização de ECOAR & Leila Santa
Clara, com música ao vivo e desconto
para compra antecipada de ingressos.
Já agendados: 05/06 (Baile dos Namorados, com Bd Pérolas); 11/09 (Baile da
Primavera, com Kiko e Alex); e 06/11
(Baile comemorando Niterói, com Bd
Resumo). Inf. 3601-1101 / 9961-3148
/ 9348-8212.
Baile Junino no Núcleo de Dança
Renata Peçanha
Dia 05/06, a partir das 19h, com trio de
forró ao vivo (Trio Candiêiro), dj Jorge
Peres e dj Carlos Henrique. Inf. 22211011 / 9879-1502.
Baile da Ac. Nice no Irajá A. C.
com banda Brasil Show
Será dia 12/06, a partir das 19h, veja o
anúncio na pág. 8. Inf.
Baile de aniversário de Reinaldo Gonçalves no Cl. Mauá de S.
Gonçalo
Será dia 26/06, a partir das 20, com banda Resumo. Veja detalhes no anúncios
da pág. 2. Inf. 9741-8373.
Baile de aniversário de João Medeiros
Será dia 26/06, a partir das 18h, no Cl.
dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, com Banda Brasil Show. Veja
anúncio na pág. 4. Inf. 9407-5152 /
3018-6510.
Baile de aniversário de Viviane
Soares
Será dia 10/07, a partir das 19:30, na
escola de dança do Centro Cultural Carioca, Centro do Rio, com tema de festa
julina (veja mais detalhes no anúncio da
pág. 6.
Baile do Amigo no Irajá A. C.
Será dia 17/07, a partir das 19:30h, com
animação da banda Novos Tempos e o
toque especial da organizadora, Angela
Abreu. Inf. 3017-0953 / 9973-1408- /
7679-4093.
Almoço dançante no Cl. Monte
Sinai
Será dia 24/07, a partir das 12:30h, com
equipe de dançarinos comandados por
Alexandre Nurck. Veja anúncio na pág.
8. Inf. 9697-6797 / 2288-2975.
Baile em homenagem aos pais no
Irajá A. C. com Os Devaneios
Será dia 07/08, a partir das 19:30h, com
o toque especial da promoter do evento,
amiga Angela Abreu. Inf. 3017-0953 /
9973-1408.

e eventos especiais e imprima cupons de
desconto dos bailes na página www.doisemcena.com. br /espacodedanca/bailes.
Inf. 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
Ebert Braz; 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 pelo prof.
Oswaldo Albarelli. Sempre a partir das
20h. Inf. 3872-5264
Baile da Academia Jimmy de Oliveira, Catete
Todos os sábados, a partir das 21h, todos
os ritmos, com os melhores djs da cidade! Inf.: 2285-6920.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e Milonga Real, org. Aparecida Belotti. Próx.
agendadas: 20/06 (Bello Tango); 27/06
(Bellinho); 18/07 (Bello Tango); 25/07
(Bellinho). Inf.: 9982-3212.
Bailes de tango na Escola Carioca
Dia 06/06, primeiro sábado do mês, Conectango, a partir das 21h (primeira hora
de tango canyengue). Dia 13/06 (segundo sábado do mês) prática de Neo Tango, a partir das 21h. 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.: acesse www.alexdancarino.
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
18:30 às 22:30h, em Vila Isabel. Inf.
9979-9397.
Baile do Centro de Dança Valqueire
Todo primeiro sábado do mês, na Praça
de Alimentação do Shopping Point Center, em Valqueire (entrada franca). Inf.
2453-1880 / 3833-1220.
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com banda ao vivo.
Org. Bernardo Garçon. Inf. 2771-1622 /
9399-0646 / 2232-1149 / 2507-5131.
Baile-ficha no Méier.
Todo o primeiro e terceiro sábado do
mês o Espaço Universo da Dança Amantes da Arte (anúncio pág. 12) organiza
baile-ficha em seu espaço no Méier. Inf.
8142-5371.
Forró de sábado
Todo segundo e quarto sábado do mês, a
partir das 22h, na Cia Marinho Braz, Laranjeiras, com trio de forró ao vivo (veja
anúncio na pág. 3). Inf. 2205-0118.
Baile do II Workshop de Dança de
Niterói, no Clube Canto do Rio
Dia 06/06, a partir das 20h, com bd
Novos Tempos. Inf. 9752-2207 / 88844331..
Baile da Amazonas Dance & Fitness, no Restaurante Belle Ville,
Niterói
Será dia 07/06, a19:30h. Veja detalhes
no anúncio da página 6. Inf.: 26133276.
Aniversário de Alê Villar
Dia 20/06, a partir das 21h, na Academia Jimmy, com sonorização dos dj’s
Marcelinho e Leo Pers. Veja detalhes
no anúncio da pág.2. Inf. 9300-2570.
6º Mega baile da gafieira Estudantina
Dia 20/06, das 18 às 4h, com as bandas
Novos Tempos e Brasil Show (recorte o
anúncio da pág. 4 e obtenha desconto no
ingresso). Org. Bernardo Garçon. Inf.
2771-1622 / 9399-0646 .
Aniversário de Bernardo Garçon
Destaque de capa desta edição, Bernardo comemorará seu aniversário em
baile na Estudantina, dia 11/07, veja
detalhes na matéria da página 7. Inf.
2771-1622 / 9399-0646 .
Baile de aniversário da Escola Carioca de Dança
Dia 22/08, às 22h, no Tijuca Tênis Clube, com Banda Paratodos e espetáculo
de dança. Veja mais detalhes no anúncio
da pág. 12.

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

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.
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Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às 23h,
org. Bob Cunha e Aurya Pires. No mês
de junho a milonga será realizada no
Espaço Mosaico, em Laranjeiras. Veja
anúncio na pág. 9. Inf. 2556-7765 /
9629-3072.
Domingueira dançante no Espaço
Mosaico, Laranjeiras
Com cortinas de zouk, no terceiro domingo do mês, de 18 às 22h, org. Bob
Cunha e Aurya Pires e sonorização de
Viviane Chan. Veja anúncio na pág. 9.
Inf. 2556-7765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no Olympico Clube
Todos os domingos a partir das 20:30h,
organizado por Glorinha, com o Grupo Trinidance e dj Murilo. Recorte o
anúncio publicado nesta edição (pág.
7) e obtenha desconto no ingresso. Inf.
9772-2051 / 2553-3600.
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. Inf. 9972-4008
/ 9618-5176 / 8133-9508. Mande um
email para lapabommalandro@gmail.
com e peça para fazer parte da lista amiga obtendo bom desconto no ingresso
(gentileza informar onde encontrou esta
dica). E atenção: veja no encarte especial desta edição toda a programação da
II Maratona Carioca de Bailes, organizada pela equipe do Bom Malandro.
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das 20h,
no Clube dos Democráticos, no Centro
do Rio, com banda ao vivo. Inf. 22524611.
Domingueira do Clube Canto do
Rio, Niterói
Todos os domingos, a partir das 19h,
com banda ao vivo (veja anúncio na
pág.2). Já agendado para o mês de
junho: (07) Pingos e Gotas; (14) Aeroporto; (21) Os Devaneios; (28) Resumo.
Inf. 2620-8018 / 2717-5023.
Domingueira do Méier, Cl. Mackenzie
Todo domingo, de 18 às 22h, com sonorização de Henrique Nascimento.
Entrada Franca. Realização: João de
Quintino e Henrique Nascimento. Inf.
9752-2207 / 2269-0082.
Domingueiras do Club Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, almoço
dançante, das 13 às 19h, com banda ao
vivo. Inf.: 2569-4822 ou www.club municipal. com.br.
Domingo tem dança
Domingueira dançante no primeiro e terceiro domingo do mês, na Cia Marinho
Braz, Laranjeiras. a partir das 18h (veja
anúncio na pág. 2). Inf. 2205-0118.
Aniversário de Valdeci de Souza
Será comemorado no Helênico, dia
07/06, com churrasco e roda de samba
começando às 11h e, a partir das 14h,
baile com Bd Paratodos. Inf. 9618-5176
/ 8133-9508.
Festa no Centro Cultural Cartola
O primeiro aniversário da Oficina de
Dança do Centro Cultural será comemorado dia 07/06, no local, com Samba de
Raiz e feijoada. Inf. 8638-5552.
Arraiá da Amazonas com trio de
forró.
Será dia 20/06, às 21h, na matriz da
Rua Amazonas, Centro de Niterói, com
dança de salão nos intervalos. Veja
detalhes no anúncio da página 6. Inf.:
2613-3276.
Festas temáticas de maio do Domingos Dançantes, no Olympico
Club
Noite dos Enamorados, dia 14/06, e Festa Brega e Chique, dia 28/06 a partir das
20:30h. Com o Grupo Trinidance e dj
Murilo (veja os respectivos anúncios na
pág. 4, recorte-os e obtenha desconto no
ingresso). Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
Baile de Aniversário de Adalberto
Shock
Será dia 28/06, a partir das 19h, no
clube Mackenzie, Méier, com banda Paratodos, apresentações e sorteios. Veja
detalhes no anúncio da pág.11 . Inf.
9737-0304.
Baile da Amazonas Dance & Fitness, no J. Botânico de Niterói
Será dia 28/06, a partir das 11h, com
entrada franca. Veja detalhes no anúncio
da página 6. Inf.: 2613-3276.
Festa Junina na Escola Carioca
Dia 28/06, a partir das 16h, com barraquinhas, comidas típicas e baile de dança de salão. Inf.: 2288-1173.
Dobradinha no G. R. E. S. Estácio
de Sá
Dia 12/07, bandas Novos Tempos e Brasil Show, animando o baile que durará
das 16 às 24h e no qual haverá o Con-
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curso do Negro mais bonito. Desconto
para compra antecipada de ingresso.
Veja os pontos de venda no anúncio da
pág. 3. Inf. 2527-2300.
Grande Baile Show com o lançamento das novas coreografias
das cias de dança do RJ.
Com sonorização do dj Marcelinho.
Será dia 19/07, a partir das 19:30h. Veja
a programação no anúncio da pág. 6.
Baile de aniversário do Studio de
Dança Henrique Nascimento
Será domingo, dia 16/08, 19h, no Mackenzie, Méir, por ocasião do encerramento do Workshop dos Famosos. Veja
detalhes no anúncio da pág. 22. Inf.
9752-2207.
Encontro dos dançarinos no Clube Combinado 5 de julho, Barreto,
Niterói
Será dia 06/09, véspera de feriado, das
16h às 2h da manhã com 3 bandas: Rio
Show, Copa 7 e Brasil Show. Desconto
para compra antecipada de ingressos.
Veja detalhes no anúncio da pág. 2. Inf.
9573-8191.
PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS
E DJ’S PATROCINADORES:
Agenda de Dj Renato Ritmus (bailes de ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a Equipe
de dançarinos Renato Ritmus, já fechada para mo mês de junho (veja anúncio
na pág. 4): (01) Bangu A C; (03) Estudantina; (05) Irajá A C; (08) Bangu A C;
(10) Estudantina; (13) Clube dos Aliados; (15) Bangu A C; (17) Estudantina;
(22) Bangu A C; (24) Estudantina; (26)
Irajá A C; (27) Clube dos Aliados; (29)
Bangu A C.
TriniDance
Animando as noites de Copacabana:
toda sexta, na Festa do TriniDance, no
CIB, e aos domingos no “Domingos
Dançantes”, de Glorinha, no Olympico
Club. No site do jornal Falando de Dança, assista a clipes do grupo (link ‘roteiro das bandas’). Inf. 9854-9827.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José
– ou www.conjunto aeroporto.mus.
br. Programação já agendada (sujeira
a alteração): Em junho - (1) Império
Serrano (0800 ); (5) RioSampa; (6)
Sport Club Palmeira (Iguaba Grande);
(7) Empório de S. João de Meriti; (10)
Churrascaria Marlene; (12) RioSampa;
(13) Condomínio Elisa (Marica); (14)
Canto do Rio; (15) Municipal da Tijuca;
(18) - Casa de Festa Elandre; (19) -Casa
de Viseo; (20) – A..A. Vila Isabel; (21)
Excursão à Fazenda São José (Tingá);
(22) Mackenzie; (23) a confirmar; (25)
Churrascaria Gaúcha; (26) RioSampa;
(27) Aniversário da Churrascaria Marlene; (28) Bombeiros de Madureira; (29)
a confirmar. Em Julho: (3) Casa de Viseo; (4) Casa da Amizade de Marica; (5)
Marinha (Vila da Penha); (6) Império
Serrano (0800).
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 22019446.
Programação já confirmada para junho: (02) Tijuca T C; (4) Municipal;
(5) Sport Cl Jardim Guanabara, Ilha
Gov.; (6) Canto do Rio; (7) Bombeiros;
(10) Irajá A C; (11) Elandre; (12) Mega
Show; (13) Paquetá; (14) Democráticos;
(15) Mackenzie; (20) Estudantina; (21)
Marinha V. Penha; (25) Mackenzie; (27)
Helênico + Estudantina; (28) Lapa 40º
(29) Municipal. Para julho: (04) Aspom.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308;
2464-1190; 3359-6753; 7862-0558
id:83* 67257. Programação de junho
já agendada (sujeita a alteração, aconselhamos confirmar nos telefones acima): (5) Fluminense; (6) Helênico; (7)
Helênico + Lapa 40º; (8) Municipal;
(10) CIB (aniversário da banda); (11)
AABB-Tijuca; (12) West Show; (13)
Estudantina; (14) CBSM V. Penha; (20)
Vale Encantadado + Governador Iate
Clube; (21) Democráticos; (25) Municipal; (26) West Show; (27) Estudantina;
(28) Mackenzie; (30) Tijuca T C. Em
julho: (4) Cl de Regatas Icaraí, NT; (5)
Lapa 40º
.....................................................
Programações sujeitas a alterações
sem aviso prévio, sugerimos ligar
antes para confirmar o evento. Ao
fazê-lo, informe ao promotor onde viu
a sua programação, ajudando-nos a
comprovar a utilidade desta seção.
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Pequenas notas

acervo Ponto de Encontro

Ano da França no Brasil
Ponto de Encontro promove
intercâmbio cultural entre
dançarinos franceses e
brasileiros
Começamos esta seção tentando
corrigir um lamentável equívoco
publicado em nossa edição passada. Em “Ano da França no Brasil”
são tantos grupos franceses vindos para intercâmbio cultural que
coincidiu de dois grupos, quase
do mesmo tamanho, freqüentarem
duas academias de dança diferentes. Como resultado, esta editora
publicou que o grupo de 16 franceses do Centro de Danse Massaro de Chartres, trazidos pelo prof.
Intercâmbio França-Brasil: dançarinos brasileiros e franceses praticando
ritmos brasileiros e europeus. Ao lado, Bia Trope, do Ponto de Encontro,
Stephane Massaro e sua parceira
Stephane Massaro e Renata Buscácio, que trouxeram o grupo de franceses
Renata Buscácio, estavam tendo
para aulas na academia.
aulas na Escola Carioca de Dança, na Tijuca. Na verdade, aqueles eram outros franceses, trazidos
pelo prof. David. Estes conheceram a Escola Carioca por intermédio de Érico Rodrigo e Rachel Bus- Mostra Competitiva
cácio, quando a academia ainda se chamava Cone- Vencedores da competição de duplas do
xão. Enquanto o grupo do prof. David tinha aulas de Baile Floripa
dança na Escola Carioca, o grupo do prof. Stephane Integrando a programação da VIII Mostra de Dança
freqüentaram as aulas do Ponto de Encontro durante de Salão de Florianópolis – Baila Floripa 2009, a
uma semana. “O habitual happy hour de sexta-feira Associação Catarinense de Dança de Salão (Acads)
da escola foi especialmente dedicado à integração realizou o Baila Floripa Duo 2009 – IV Concurso de
entre dançarinos franceses e brasileiros, inclusive Danças de Salão, nos dias 1º e 2 de maio, na praça
com uma maravilhosa apresentação dos professores central do Floripa Shopping. Participaram da disputa
Stephane Massaro (Centre de Danse Massaro), Ra- nove duplas, sendo quatro de Florianópolis, quatro
chel Buscácio (Florianópolis), Kelly Reis e Patrick de São Paulo e uma do Rio de Janeiro. Danilo Santos
Carvalho (Ponto de Encontro)”, escreveu-nos a dire- e Ana Matie, de São Paulo, conquistam o primeiro
tora do Ponto de Encontro, Bia Trope, alertando-nos lugar. Rick Lima e Fabi Chagas, também de São
para o engano. “No feriado de 21 de abril houve um Paulo, ficaram em 2º lugar. E Leandro Azevedo e
workshop onde os franceses fizeram aulas de samba Patrícia Pizzolato, do Rio, tiraram o 3º lugar. Das
no pé, forró e zouk e os brasileiros puderam conhe- cias cariocas selecionadas para se apresentarem na
cer a bachata, o cha cha cha e o jive europeus. O Mostra ParareceEspaço Cultural Ponto de Encontro estuda a possibi- lela,
bemos
este
lidade de levar um grupo de alunos brasileiros para a
registro da
França, ano que vem”, completou a professora.
galera da Cia
Carlos BoLindy Hop
Morre Frankie Manning, o embaixador do lacha, que
Lindy Hop, aos 94 anos
Há um mês da “Semana
Frankie Manning”, programa para reunir em Nova
Iorque grande contingente
de Lindy Hoppers do mundo
todo, em comemoração ao
aniversário de Frankie Manning, eis que o grande dançarino faleceu dia 27/04, em
conseqüência de uma pneumonia. Quem nos enviou a
notícia foi a professora do
ritmo, Flávia Monteiro, que
recentemente havia promovido o Rio Swing Fest 2009
com a filmagem de uma coAo alto, Leandro Azevedo e Patrícia
A professora de Lindy Hop, Flávia
reografia a ser entregue pesPizzolato, quando se apresentaram no
Monteiro, ao lado de Frankie Manbaile de aniversário de Aurya Pires
soalmente aos organizadoning, com quem teve aulas quando
(com eles e Bob na foto). Acima, cia
res do festival, do qual ela
morou nos Estados Unidos.
Carlos Bolacha no Baila Floripa.
também participaria.

promoveu baile na academia para arrecadar
fundos para a viagem. Um esforço digno de
nota.
Associações de dança
Fundada a Associação dos Profissionais de Dança de Salão do Ceará - ASPRODANSA-CE
Quem nos comunicou foi o prof. Tony Palhano, eleito diretor financeiro da entidade, em assembléia de
fundação realizada dia 14/01. Em parceria com o
SATED/CE (Sindicato dos artistas e técnicos em
espetáculos e diversões do Estado do Ceará), ela já
está habilitada a avaliar
os profissionais de dança de salão para a retirada do registro profissional. “Já existe mais de
50 pessoas cadastradas e
já realizamos fórum, palestras e outras atividades”, declarou-nos Tony
Palhano.
Na Lapa
Fuzuê Cultural é
Tony Palhano e Gorett estão de parinaugurado oficialtida para Buenos Aires, onde aprofundaram os estudos de tango.
mente
Com coquetel, música ao
vivo e encenação teatral,
o Fuzuê foi oficialmente inaugurado dia 13/05. O
jornal Falando de Dança esteve presente ao evento,
assim como Isnard Manso e Viviane Soares que tem
turma de dança de salão no local. “O espaço tornouse pequeno para o tamanho da turma mas sempre
digo que eles estão treinando para dançar em bailes
cheios”, brinca a professora, que comemorará seu
aniversário em Baile Julino dia 10/07. Estaremos lá
para registrar.

Da esquerda para a direita, José Loiola, Eliete Miranda,
Mauro França e Aragão, na inauguração do novo centro
cultural e gastronômico da Lapa,
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Como sempre, muitos eventos visitados entre 25/04 e 25/05, dos quais selecionamos os flagrantes que se seguem. Lembramos que as coberturas fotográficas destes e de outros
eventos estarão postadas no site do jornal, www.jornalfalandodedanca.com.br. (1) Dia 27/04: aniversariantes de abril comemorando a data no Baile da Graça do Passeio Público
Café, com bolo oferecido pela promoter, como acontece toda última segunda-feira do mês. (2) Botequim Vacabrava, Tijuca, dia 14/05: tarde dançante promovida por Terê Freitas
e sua equipe de dançarinos, desta vez com toque indiano (a próxima será dia 25/06). (3) Dia 23/05 visitamos a Amazonas Dance and Fitness, no Centro de Niterói, e registramos
a comemoração do aniversário de seu diretor, Gustavo Loivos, na foto com os pais e Aletheia Hope.

(1) Dia 08/05, no Irajá Atlético Clube,com a amiga Angela Abreu, que realizou ali mais um baile em homenagem ao Dia das Mães. (2) Dia 23/05, no Clube Mauá de São Gonçalo, registro da aniversariante Augusta (segunda da esquerda), ao lado de Marcos, Roberto Augusto (filho) e nora. (3) Manon, Álvaro Reys e Luciana Santos, marcando presença
no baile das quartas do Olympico, de Carlinhos Maciel. Foto tirada dia 20/05 (aniversário Hellyn e Elton). (4) Alguns dos professores participantes do workshop de bolero,
organizado por Alê Villar na Academia Jimmy, dia 03/05: da esquerda para a direita, Bia Trope, Armandinho, Oswaldo, Manon, Flávio Marques, Alê Villar, Alexandre da Silva e
partner. O próximo workshop da academia será em julho, de ritmos quentes.

(1) Dia 16/05 fomos cobrir o 5º Mega Baile promovido por Bernardo Garçon na Estudantina Musical e registramos o prof. Rodriguinho Barcellos com um grupo de alunos seus,
levados por ele para conhecer a gafieira. (2) Renato Ritmus deu um toque diferenciado ao 5º Mega Baile, atuando nos intervalos das duas bandas que tocaram na noite. Digo
atuando porque, além de desempenhar as funções de dj, Renato canta e toca, como aparece na foto. (3) A galera jovem da Região dos Lagos curte muito um zouk. Aqui, alguns
dos participantes do I Workshop de Zouk de São Pedro D’Aldeia, realizado por Allan Lobato em seu amplo espaço naquela cidade.

(1) Alex de Carvalho bastante satisfeito com os resultados do seu primeiro “Ilha Zouk”, que levou um grande galera (maioria jovens) para a Ilha Grande, entre 18 e 21/04, e que
contou com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis. Os professores, diga-se de passagem, também adoraram o feriadão ensolarado naquele paraíso. Ano que vem tem mais.
(2) Da esquerda para a direita, Waldomiro de Oliveira, Nelson Paura, Osmar Frazão (presidente do Helênico Clube), Onadir Meura (vice-presidente Patrimônio), Walter Bavier
(sócio desde a fundação do Clube, em 1976) e Aragão, no aniversário de 33 anos do Clube, animado pela Orquestra Tabajara, que manteve a pista cheia o tempo todo (primeiro
piso e mezzanino lotado, diga-se de passagem). (3) Pose dos que quiseram posar para a câmera do Falando de Dança, na Milonga Del Domingo do dia 10/05, no Pizza & Grill
do Largo do Machado. À frente, os organizadores da Milonga, Bob Cunha e Aurya Pires.
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(1) Da direita para a esquerda, jornalista e 1º Secretário da AAVI, um amigo, Aragão, a presidente do clube, Yolanda Bracconot, e o presidente do conselho, Jorge Leite. Registro
feito dia 08/05, na cerimônia que antecedeu ao baile comemorativo dos 59 anos da Associação Atlética Vila Isabel, dia 08/05 para qual Aragão foi convidado como representante
da imprensa. (2) Aniversário de dois anos do Espaço de Dança Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, dia 23/05. Na foto, Sheila com os aniversariantes do mês. (3) Aniversário
de Marcelo Chocolate no Tijuca Tênis Clube, dia 08/05. Em homenagem ao Dia das Mães, a equipe de recepcionistas entregou rosas às damas. Na foto, Sheila e Chocolate com
a equipe de recepcionistas, que oferecem flores ao casal de amigos dos professores.

(1) À esquerda da foto, a aniversariante Rose Ribeiro, que lotou uma ala do Amarelinho para comemorar a data com amigos. Foi dia 30/04, no baile das quintas promovido por
Geraldo Lima. Lembrando que na quinta-feira de C. Christi, dia 11/05, feriado, não haverá baile. Ele foi antecipado para quarta-feira, dia 10/. (2) Também Neuzinha (esquerda da
foto) escolheu um baile para comemorar seu aniversário com amigos. Foi o Baile da Graça da última quinta-feira de abril (30/04), quando a promoter oferece entrada franca e bolo
aos aniversariantes do mês. (3) Marlene Oliver (centro) ao lado da aniversariante Valéria Brito (de preto) e de suas convidadas, no Baile das Rosas no Amarelinho, dia 12/05.

(1) Dia 17/05 Conceição da Bahia (ao centro, de preto, cercada por suas alunas) comemorou mais uma aniversário de sua academia com baile do Montanha Clube, Usina, ao som
do grupo liderado pela cantora Ana Egypto. O sucesso foi tanto que ela foi convidade pela diretoria a abrir turmas de dança de salão no clube bem como estudar a realização de
outros bailes sociais no local. (2) Luciana Santos (sentada, de branco), ao lado de amigos e alunos, no happy hour mensal de sua academia na Franklin Roosevelt, no dia 13/05,
quando foi comemorado o aniversário de nossa eventual colaboradora Alice Suruagy (foto 3, ao lado de Luciana Santos).

Nas fotos que se seguem, registro de nossa presença no Festival de Dança do Conselho Brasileiro de Dança (CBDD), realizado no Teatro Odylo Costa, Fº (UERJ) entre os dias
14 e 17/05, e que contou a apresentação especial do brasileiro Thiago Soares e da argentina Marianela Núñez, no “pas de deux” Romeu e Julieta, de Kenneth Macmillan. Thiago,
que foi aluno de Marisa Estrella, presidente do CBDD, e Marianela, sua esposa, são hoje primeiros bailarinos do Royal Ballet de Londres. (1) A editora Leonor Costa ao lado de
editores de outros órgãos da imprensa da dança e das delegadas, secretárias e presidente do CBDD, em entrevista coletiva transmitida pela Rádio JD, de Edézio Paz (em pé, ao centro, entre Marisa Estrela e a delegada do Pará Clara Pinto). (2) Antes das apresentações, Aragão ao lado Alda Marques (dir. CBDD), Marisa Estrella (presidente)... cont. ao lado
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(1) Cia Henrique Nascimento (Silvana, Shock, Henrique e Elaine) após apresentação no baile de aniversário de Rodrigo Mayrink (ao centro da foto), dia 16/05, em seu espaço
de dança em Vista Alegre. O evento contou com apresentação de vários profissionais, além do próprio aniversariante com a esposa Alice. Na foto (2) o registro de alguns dos
profissionais que se apresentaram naquela noite. Vale lembrar que Henrique está organizando um grande baile show no Mackenzie, dia 19/07 em que várias academias cariocas
apresentaram suas novas coreografias. (3) Fiéis frequentadores dos bailes promovidos pela Agytus Produções, de Talita Kind e Aurélio Azevedo, comemorando mais um aniversário da Agytus (nono), dia 25/04, no salão de eventos do Ipanema Tower.

(1) Dia 23/05 foi uma verdadeira maratona para a equipe do Falando de Dança, começando pelo Teatro Ipanema, onde Bob e Aurya participam de musical, seguindo para Barreto,
Niterói (baile do Cícero), Amazonas Fitness (aniversário de Gustavo Loivos), Espaço de Dança Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, Catete (aniversário de 2 anos da academia),
Estudantina Musical (baile promovido por Bernardo) e terminando no baile de aniversário de Renata Peçanha, que posa ao lado de integrantes de sua cia de dança e profissionais
convidados. (2) Carlinhos Maciel arrasou no baile temático anos 60-70-80 realizado dia 20/05, quando Hellyn (na foto com o promoter) comemorou seu aniversário, junto com
Elton. (3) Vilson Queiroz recebe o Troféu Taco das mãos de Valdeci de Souza, no baile deste no Fluminense, dia 1º de maio. (4) Geraldo Lima recebe Cristiane Cardoso e o
presidente do Sindicato dos Atores (o atorJorge Coutinho), em seu baile das quintas-feiras, no Amarelinho na Cinelândia

(1) Dia 03/05 na Academia Jimmy, Catete, uma flagrante da galera que participou do workshop de bolero promovido por Alê Villar (de chapéu). (2) CSSERJ, Barreto, Niterói,
dia 23/05. Presença de muitos profissionais da dança no baile do prof. Cícero. Da esquerda para a direita, Célia e Michel, diretores do Canto do Rio, Leila Santa Clara e Sandra
Lopes, professoras do Studio S de Sandra Lopes, Parcifal, da Parcifal Veículos, Vânia, Cícero e Sônia. (3) O diretor do Canto do Rio, Michel, estava no baile do Cícero acompanhado de um grande grupo de amigos da aniversariante Maria do Socorro (centro da foto, em frente ao bolo).

(cont. sequência da pág. ao lado) ... Clélia Serrano, vice-presidente CBDD, Thais Alves de Souza (prof.ª de Ballet) e Wanda Garcia (profª de Ballet, jornalista e Relações Públicas do
CBDD. (3) Apresentação da cia de dança do Studio Latino de Dança de Salão (Ilha do Governador), única representante da dança de salão no Festival (uma pena, já que temos cias
de dança de altíssimo nível), que apresentaram a coreografia “Sinergia”, de Mauro Lima e Adriana Aguiar. (4) Marisa Estrela, tendo ao fundo integrantes do CBDD, discursa para
Thiago Soares, antes de entregar-lhe a medalha de mérito artístico do CBDD. (5) Mudando de assunto, registro de nossa visita ao último baile de Paulo Tenório no Varandas Gourmet, da Ilha do Governado, dia 31/05. A nova administração da casa decidiu suspender os bailes para realizar obras no salão, avariado pela última tromba d’água que caiu no Rio.
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Tome Nota

A vida fora das pistas de dança.
Veja aqui alguns programas que
selecionamos para você competir,
participar ou só assistir
Estado do RJ
Encontro de Saúde
Todas as quintas, às 14:30h,
em Copacabana, palestra sobre saúde, realizada por Jorge
Rodrigues. Inf. 2235-8218.
Gardel, musical de tango
Espetáculo em cartaz todos os
sábados do mês de junho, às
19h, contando com apresentações de tango executadas
por Bob Cunha e Aurya Pires.
Veja anúncio na pág. 8. Inf.
2556-7765 / 9629-3072.
II Workshop de Dança de
Niterói
Dia 06/06/09, no Clube Canto
do Rio. Veja detalhes no site
www. studio
henriquenascimento.com.br.
Inf. 3989-3949 / 9752-2207
II Maratona Carioca de
Bailes
Será em julho. Veja nesta
edição encarte especial com
toda a programação de bailes,

workshops e Mostra de Dança. Adquira seu passaporte
com a equipe do Jornal Falando de Dança (tel. 9202-6073 Aragão) ou em um dos pontos
de venda citados no encarte.
Curso de samba com
Jimmy de Oliveira, em
Curitiba
Será em julho o segundo módulo do curso organizado por
Almir Lima, dirigido a professores e dançarinos profissionais. Inf. (41) 9686-9199.
16º Workshop da pousada A Marca do Faraó, em
Cachoeiras de Macacu
De 03 a 05/07. Veja detalhes
no anúncio da pág. 23. Inf.
9399-6284.
II Workshop de Ritmos
Quentes da Academia
Jimmy de Oliveira
De 9 a 12/07, com aulas de
samba, salsa, forró e zouk,
veja anúncio na pág. 23. Inf.
2283-6920.

Passeio a Paraíba do Sul
com Adriano Rios Divulgação
A segunda viagem dançante,
organizada por Adriano Rios,
a Paraíba do Sul, será de 10 a
12 de julho. Inf. 8849-8002
/ 3546-0690.
3º Encontro Carioca de
Tango
Será 18 e 19/07, com alguns
dos melhores profissionais de
tango do Rio de Janeiro. Veja
mais detalhes no anúncio desta página.
Curso de formação de
professores
Jimmy de Oliveira iniciará
um curso dirigido à formação
de professores. Terá inínio no
mês de agosto, na sua academia no Catete. Inscrições já
abertas. Inf. 2285-6920.
Zouk n’ Rio 2009
De 17 a 19/07/09, com 12
professores especializados no
ritmo (veja anúncio na pági-

na 23). Org. Renata Peçanha.
Inf. 2221-1011 / 9879-1502 /
8882-8950.
Curso especial de forró
para profissionais e nível
avançado
Será de 20 a 26/07, na cia
Marinho Braz, em Laranjeiras (veja anúncio na pág. 23).
Conheça o trabalho de Marinho Braz acessando o site da
Cia.
Workshop dos famosos
Será domingo, dia 16/08, no
Mackenzie, com 6 professores que já participaram do
quadro Dança dos Famosos,
da Rede Globo. Veja detalhes
no anúncio nesta página. Inf.
9752-2207.
Congresso Nacional de
Dança de Salão
Dias 31/10 e 01/11, no CIB,
Copacabana, com mais de
25 professores e 3 bailes. O
baile inaugural será dia 30/10,
na Escola de Dança Jaime
Arôxa, em Botafogo.
Inf.
3022-5288.
II Congresso Internacional de Zouk do Rio de
Janeiro
Será em janeiro/2010, com
organização de Renata Peçanha (acompanhe a postagem

de grade de horário e professores em www.renatapecanha.com.br). Inf. 2221-1011
/ 9879-1502 / 8882-8950.
Programações sujeitas a
alterações sem aviso prévio, sugerimos ligar antes
para confirmar o evento.
Ao fazê-lo, informe ao promotor onde viu a sua programação, ajudando-nos a
comprovar a utilidade desta
seção.
Outros Estados:
Festivais de junho organizados pela Passo de
Arte
Responsável pela organização do Festival de Dança do
CBDD, em maio, a Passo de
Arte promoverá festivais em
três Estados brasileiros, no
mês de junho, com premiação
em dinheiro, troféus e medalhas: de 04 a 07/06, em Fortaleza, Ceará; de 11 a 14/06,
em Belo Horizonte, Minas
Gerais; de 18 a 21/06, em
Indaiatuba, São Paulo. Mais
informações, no site www.
passodearte.com.br
Ballace 2009

Será a quarta edição do festival, realizado em Camaçari/
BA. Jaime Arôxa dará palestras e aulas. De 11 a 14/06.
Inf.: www.ballace.com.br.
Festival de Joinville
Em sua 27ª edição, o festival
acontecerá de 15 a 27/07 e,
daqui do Rio, já temos informação de que as cias de dança
Edu Cigano (Friburgo) e Cacau Mendes (Rio das Ostras)
se inscreveram para o festival. (segundo o site oficial,
quase 700 grupos de todo o
Brasil e alguns do exterior se
inscreveram para tentar vaga
no festival) Inf. www.festivaldedanca.com.br.
3º Congresso Internacional de Dança Esportiva,
em São Paulo, com campeonato de dança
Será de 24 a 28/07 e contará
mais uma vez com a presença da treinadora espanhola
Eva Angues, seis vezes campeã mundial de dancesport.
Serão palestras, aulas de capacitação e o 2º campeonato
brasileiro de dancesport, com
jurados habilitados por Carla
Salvagni, presidente da CBDance. Informações poderão ser
obtidas no site da CBDE, www.
cbdance.com.br.

Banda

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

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

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

Serviço:


Workshop dos famosos: dom - 16 ago - 10 / 17h

Baile de aniversário do Studio de Dança
Henrique Nascimento - dom - 16 ago - 19h
dj Adalberto Shock
Investimento:
R$ 100,00 até dia 10/08
R$ 140,00 após 10/08
Só baile: R$ 10,00
Local:
Clube Mackenzie
R. Dias da Cruz 561 - Méier
Estacionamento grátis
no clube (sujeito a lotação)

STUDIO DE DANÇA

HENRIQUE NASCIMENTO
apresenta

DOM 16 AGO

WORKSHOP
DOS FAMOSOS

Um dia de aulas (10 às 17h) com ex-professores do quadro de dança mais importante na
atualidade da televisão brasileira e encerrando com o baile de aniversário do Studio de Dança
Apoio

Inf.: (21)3899-7767 / (21)9752-2207

Álvaro Reys
Thiago Tsunamy
João Ricardo Vieira
Alex Carvalho
Leandro Azevedo

samba moderno
samba intermediário
samba iniciante
zouk
salsa show

Acesse http:// studiohenriquenascimento.com.br para ver grade de horários e vídeos

16º Workshop de dança da
Pousada A Marca do Faraó

Aulas de forró, zouk, salsa, samba, bolero, tango e soltinho

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

Jimmy de Oliveira

03 a 05 JUL

R. João Gualberto, 1487 - Juvevê - Curitiba - Paraná
tel. (41) 3018-9898
Curso de samba de gafieira com Jimmy de Oliveira
dirigido a professores e dançarinos profissionais
Organização: Almir Lima - tel. (41) 9686-9199
email: lima.almir@bol.com.br

CURSO DE FORRÓ
Braz
com

Marinho

E s p e c i a l i s t a q u e
desenvolveu um novo estilo de
dançar e ensinar o
Forró Pé-de-Serra/Universitário.
Também criou o Forró Cassino®.

Almir Lima

Nordestino
Pé-de-Serra/Universitário
Estilo Itaúnas
®
Cassino
Público alvo: PROFISSONAIS & AMANTES
Vagas limitadas (50 casais)
Inscrições abertas: Até maio/09 - R$ 260,00
Após - R$ 300,00

20 a 26 de julho de 2009

End.: Travessa Euricles de Matos, 40 - Laranjeiras/RJ

Info: (021) 2205-0118

Escola de Danças
Realização

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

Aulas de Dança
de Salão
Em grupo e individuais

Bailes

www.ciamarinhobraz.com.br

Prof. Pedrinho Alves

No Castelo, Centro, RJ, pertinho de seu trabalho:

Petrópolis

Aulas particulares e em grupo

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

Barreto - Niterói

Studio
Sandra Lopes

S

Rua Dr. March 26 (Barreto Social Clube)

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

email:
carvalho.ademir@uol.com.br

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

To
d

Universo da Dança Amantes da Arte

Méier:

R. Dias da Cruz, 638 - sala 205
Engº de Dentro:

R. Catulo Cearense, 26

Av. Amaro Cavalcanti 1661 (Sesc)
Inf. (21) 8142-5371 / 2485-7277 - professorclaudioalmeida@yahoo.com.br

Patrícia & Javier Amaya
TANGO - VALS - MILONGA
Aulas Individuais e em Grupos
Todos os níveis

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

EMIA DE DA

Inf.: (0XX21)2547-0861

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)

Dança de Salão

N

1 a aula

Bailes todas Sextas 19:00 e Sábados 20:00

Tijuca

Grátis.

Tel.: 3872-5264

Rua São Francisco Xavier, 266 - Sobrado
(Entrada pela Rua Paulo Souza)

www.luizvalenca.com.br

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

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

Dir.: Cláudio Almeida - Carolina Leão - Jailson Marinho

A

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

os ritmo

Ç

Alvaro’s Dance

os

AC

PROGRAMAÇÃO NO SESC DE NITERÓI

com dançarinos

Profª Luciana Santos

Escola de Dança

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

Inf. 2257-0867
9986-7749

2ª quarta-feira do mês,

s!

2009 REINALDO GONÇALVES

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

18 às 22h na

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

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

Academia Luciana Santos

Happy Hour

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

Botafogo

R. São Clemente 155

tel. (21) 2286-0065
email: contato@jaimearoxa.com.br

Espaço de Dança

NOVAS
INSTALAÇÕES
NO ESPAÇO DE
DANÇA DA
AABB
TIJUCA!

Cristiano José Magela
Salgado
Danças
de Salão


AABB-Tijuca
R. Hadock Lobo 227 - 2º andar
2ª/4ª/6ªs feiras a partir das 18h
Tel. 2569-3222 / 2214-5233*

Visite nosso site: www.cristianosalgado.com.br

(*a partir das 14h)


AABB-Rio
Av. Borges de Medeiros 829
(salão granito) - Leblon
3ª/5ª feiras a partir das 18h
Tel. 2247-7422

Botafogo - Rio de Janeiro
email: zemagela@ig.com.br
Contato:

2246-4759 / 9728-8220
Rock
Tango
Bolero
Samba no pé
Samba de gafieira
Preparação corporal para cenas

Danças de Salão?

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ

foto: Jorge Castro

Conheça a Dança Harmônica
técnica, movimento e qualidade de vida!

SALSA
TANGO

SAMBA

Formação de professores
Especialista em danças brasileiras
Samba, lambada [zouk], forró e samba no pé
Luís Florião
Adriana D’Acri

DANÇA DO VENTRE

STREET DANCE
BALLET

Rua Uruguai, 131A, Tijuca

Escola Sindicato da Dança - R. Carmela Dutra, 82 - Tijuca RJ (21) 85340306
almad@dancecom.com.br - www.dancecom.com.br/sd

DANÇA CIGANA

Tel: 2238-2049

Aulas de dança no

Centro do Rio
Flávio & Manon

email:
estudiosolangedantas
@hotmail.com

Ensinamos: bolero - soltinho - samba - forró
Segundas / quartas / sextas - horários de 9 às 19:30h
Informações: (21) 9745-2305 (Flávio Marques)

Rua Otávio Carneiro 143 - sala 406 - Icaraí - Niterói
tel. 2612-9018 / 8873-4453

Solange Dantas

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

Salão com ar
condicionado

Pç. Demétrio Ribeiro 17 - sala 302* - Copacabana - RJ
tel. 2220-0907 / 9999-3867 *(entre Princesa Isabel e Prado Jr)

Novo!
Samba de gafieira
c/ Stelinha Cardoso
iniciante
intermediário

CONHEÇA O MELHOR DA DANÇA
DE SALÃO NO CENTRO DO RIO
turmas manhã / tarde / noite
aulas também aos sábados

2223-4066

Profissional da Dança de Salão e Coreógrafo

Inf.: (21) 3868-4522

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

R. Cardoso de Moraes 250
Bonsucesso

úcleo de Danç a
N

Pe anha
Renata

Inf. 2245-6861 - 7899-8273

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

Com este: uma aula e matrícula grátis

TURMAS PARA CRIANÇAS E MELHOR IDADE - TURMAS HOR. ALMOÇO

Av. Meriti 1600 - Vila da Penha

Cabo Frio:
R. 13 de Novembro 282 - Centro
(Clube Musical Santa Helena)

(22) 2644-3233 / 9271-6398

A

ato

www.jornalfalandodedanca.com.br

allanlobatopaiva@yahoo.com.br

Lob

TERÇAS E QUINTAS:


zouk e salsa: às 19h


dança de salão (iniciante): às 20h
SEGUNDAS E QUARTAS:


dança de salão
níveis iniciante e intermediário
SÁBADOS:


dança de salão: níveis iniciante
(10:30h) e intermediário (15h)


zouk: às 15h (intermediário) Inf. 2453-1880 / 3833-1220
BAILES (dança de salão):
R. Luís Beltrão 160 - cobertura


todo 1º Sábado do mês
Shopping Center Point
(entrada franca)
Vila Valqueire

São Pedro D’Aldeia:
R. Dr. Antonio Alves, 440 - Centro
(em frente ao posto BR)

n
lla

DANÇA DE SALÃO

Prof. Fábio Silva

Centro de Dança Valqueire
Sapateado - Ballet - Jazz
e outras atividades
Adulto e Infantil

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

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

R. Bento Lisboa 64 - Catete

Pelo prazer de dançar...

Ivan Sanna

Aprenda a
dançar,
desperte para
essa magia!
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Casa de Dança Carlinhos de Jesus

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO
(verniz, camurça, pelica, etc)

Rua Álvaro Ramos 11 - Botafogo - RJ
tel (21) 2541-6186
www.carlinhosdejesus.com.br

tel. (21) 2205-0095 / 9625-9012 / 9485-7911
R. Pereira da Silva, 800 - Laranjeiras - RJ

Maria
Neide
Costureira
Atendimento

à

domicílio

Tel.: (21) 3401-1677
Cel.: (21) 8557-1136

Edil Murilo dos Santos Junior
Advogados e Associados
Trabalhista
Cívil
Família
Juizados
Av. Treze de Maio, nº 33

Grupo 2210/ 2211 - Centro - RJ
Tel.: 2262-3053
2544-5715
2532-2607
E-mail: edilmurilo@uol.com.br

rinos
Figu
ra
costu
Alta
ertos
Consgeral
em

SINDICATO DOS
PROFISSIONAIS DA
DANÇA DO
ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
AV. PRES. VARGAS
583b - SALA 2206 CENTRO - RIO

Amaro

ZIP

PONTO

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
8354-2212
NOVO TEL

CONSULTE NOSSOS PREÇOS!

Site: www.cmsn.com.br
televendas: (21) 2240-3142 / 2524-7497

Psicóloga
CRP 05/31149

Copacabana

Informações:
9188-7878
anarosaaragao@hotmail.com

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

INFORMÁTICA

AnaRosadeAragão

Subloca-se horário
de consultório
em Copacabana

Foto & Filmagem Digital

Dança de Salão
Foto-Jornalismo
Publicidade
Produtos
Direção: André Lima
Shows
Artistas
Books
Casamentos
Aniversários

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

Aprenda a dançar em casa
com

JAIME ARÔXA

Compre seu DVD
por e-mail ou tel.

inaciocj@gmail.com
Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

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

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

Ou, ainda, na LOJINHA DO ARÔXA:
R. S. Clemente 155 - fundos - tel. 2286-4171 (das 10:00 às 22:00h)
Telefone da Escola: (21) 2286-0065

(das 10:00 às 22:00h)

A sua loja de artigos de dança
no Centro de Niterói
Diversos itens especialmente
desenvolvidos para
a arte de dançar!

Funcionamos das 8 às 23h
Linha para dança de salão:
Sapatos feminino
Sandálias
Sapatos masculinos
Sapatilhas
Saias e vestidos
Sapatênis

Rua Barão do Amazonas
nº 263 - Centro - Niterói
Telefax: 2613-3276

www.capezio.com.br

Collant
Meias
Sapatilhas de ballet
Sapatos de sapateado
Acessórios
Bolsa
entre outros

