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ECOAR & Leila Santa Clara informam as seguintes alterações na sua
programação de bailes:
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x Baile da Primavera com Kiko e Alex
Novo local: Barreto Social Clube - R. Dr. March 26 - Barreto - Niterói
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x Baile Comemorando Niterói
CANCELADO Inf. 3601-1101 / 9961-3148 / 9348-8212

Ingressos: R$ 7,00 antecipado (no dia, R$ 10,00)

Em Cachoeiras de Macacu, junte seu amor pela dança
ao lazer de uma excelente pousada

Bailes e aulas com equipe de dançarinos

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

17º Workshop de dança da Pousada A Marca do Faraó
11 a 13 SET Aulas de forró, zouk, salsa, samba, bolero, tango e soltinho

BAILE NA CHURRASCARIA GAÚCHA
TERÇA - 04 AGO - 19 às 24h

Rua das Laranjeiras 114
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CONCURSO DE BOLERO
SEJA VOCÊ A

ESTRELA DA NOITE!

 t. 2558-2558

Informações:
(21) 9745-2305

BANDA PARATODOS
Equipe de dançarinos (sistema de ficha)
Coord. Regina Vasconcellos)

Organização:
Flávio Marques e Manon

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

CONHEÇA NOSSOS BAILES!
Almoço dançante

Tarde dançante às sextas
 às quintas (12 às 15h)

 (2ª e última do mês - a partir das 18h)

2223-4066

SÁB
26
SET
20:30h

Apoio:

Clube Esportivo Mauá
Av. Pres. Kennedy 635 - Centro - São Gonçalo

Aniversário

Banda
PARATODOS

Traje esporte fino - mesa c/4 convites: R$ 60,00

Reservas:

2606-8793 / 9471-9551- Augusta
2712-9168 / 8196-0016 - Kessy

Goudard

ProfªKessy

Dançatriz
Escola de Dança

tel. 2605-6635
Retecliphe
e Rosemeri

PARCIFAL
VEÍCULOS

tel. 2607-7777

06 AGO
QUI - 20:30h

MÁRCIO THADEU
SHOW DE LANÇAMENTO
DO CD “NEGRO CANTO”

UMA HOMENAGEM AOS
COMPOSITORES

NEGROS DA MPB, COMO
NELSON CAVAQUINHO,

LECI BRANDÃO,
LUPICÍNIO RODRIGUES,
PAULINHO DA VIOLA E

ARLINDO CRUZ

Espaço Telezoom
Rua Dias Ferreira, 78 / 301 - Leblon - t. 3435-1617
Couvert: R$ 20,00w
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www.telezoom.com.br

Conheça nossa
programação
das sextas!

16:30 / 17:30 - baile-aula
incluído no ingresso do baile

17:30 / 21:45 - baile de dança
de salão com duas bandas:

Ampla pista

de dança

Salão refrigerado

Estacionamento

próprio

Baile dos

aniversariantes

na última Sexta

do mês,

com bolo e

brindes

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

07/08 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

14/08 -

21/08 - Gaúcho e Helton
Banda Status

28/08 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

Novos Tempos
Os Devaneios

Info: 2628-4778

Ingressos Antecipados: R$ 12,00

       Mesa + 4 ingressos: R$ 50,00

&

Relações Públicas
Moacir de NiteróiEstacionamento Privativo

C
LA

SS
IF

IC
AÇ

ÃO
 1

8 
AN

O
S

D
IS

T.
 I

N
TE

R
N

A
   

  N
Ã

O
 J

O
G

U
E

 E
S

TE
 I

M
P

R
E

S
S

O
 E

M
 V

IA
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S

APOIO
CULTURAL Bruno Lessa

Rua Gal. Castrioto, 216 - Barreto - Niterói

Domingueiras (19h)
02/08 - Pingos e Gotas
09/08 - Resumo
16/08 - Pingos e Gotas
23/08 - Os Devaneios
30/08 - Aeroporto

Quartas dançantes (15h)
05/08 - Domingão

12/08 - Luizinho & Cia
19/08 - Pop Music
26/08 - Bonanza

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

Informações e reservas:

2527-2300 / 3852-2135 / 3276-3901

Música ao vivo com
Bossa Seis, a preferência musical do Rio

Toda 5ª f. a partir das 19h*
*exceto feriados

Pista de dança
na sobreloja

Curta boa música e
aprecie a bela paisagem

Fácil condução
Metrô Cinelândia

Ideal para happy hour
e aniversários

Dance no famoso point da boemia carioca

INGRESSO
R$ 10,00

(sem filipeta)

Destaque de capa
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Há 7 anos estabelecida na Rua Barão de Mesquita 
482-c, a escola completa seu primeiro ano sob nova 
administração e nome, e seus diretores organizam um 
grande baile no Tijuca Tênis Clube para comemorar 
a data. Além da banda Paratodos animando a pista de 
dança, haverá a apresentação do espetáculo “O Sam-
ba e o Tango”, concebido por Marcelo Martins, di-

retor da escola.  “ A dança de salão tem pouca opor-
tunidade na pauta dos teatros públicos e o custo dos 
espaços particulares inviabilizam qualquer projeto.  
Esta foi a oportunidade que encontrei de mostrar ao 
público um espetáculo de dança de salão de alto nível 
técnico, com excelentes profissionais”, declarou-nos 
em entrevista Marcelo Martins.  Professor formado 

pela Escola de Dança Jaime Arôxa, de cuja cia de 
dança participaram ele e a esposa Vanessa Galvão, 
Marcelo atualmente é um dos coreógrafos da Cia de 
Tango Nuevos Aires, que já se apresentou por duas 
vezes no Teatro Municipal de Niterói, com grande 
sucesso.  “Foi a primeira vez que o Teatro abriu sua 
pauta de fim de semana para um espetáculo de dança 
de salão e a casa lotou, razão pela qual já recebemos 
outro convite para montar novo espetáculo”, orgu-
lha-se Marcelo, que se especializou em tango.  Para a 
noite do dia 5/09, ele planeja um baile de gala, valo-
rizado pelo espetáculo de dança, que apresentará per-
formance das Cia Dom. Cia Carlos Bolacha e Cia de 
Tango Nuevo Aires.  Para aqueles que reclamam das 
interrupções para apresentações durante os bailes de 
aniversários, Marcelo tranquiliza: “- Serão 5 horas 
de baile, sendo 4 horas de dança.  Assim agradamos a 
todos e mostraremos o trabalho desses profissionais.  
Afinal, se não valorizarmos o profissional de dança, 
quem o fará?”.

Serviço:
Baile de Aniversário da Escola Carioca de Dança
Banda Paratodos e espetáculo O Samba e o Tango
Local: Salão nobre do Tijuca Tênis Clube
Endereço: R. Conde de Bonfim 451 - Tijuca
Início: 22h, sábado, 05/09
Traje: esporte fino
Vendas antecipadas na Escola Carioca de Dança
Informações: 2288-1173
Release do espetáculo, fotos e mapa das mesas no 
site da escola: www.escolacarioca.com.br

Escola carioca comemora seu aniversário em 
grande baile no Tijuca Tênis Clube, dia 05/09
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R. Salvador de Sá nº 206 / 208 - Estác o

tel. 2502-7613

Convites antecipados:
mesa R$ 60,00

 individual R$ 15,00

Realização:
Geraldo Lima Produções

Divulgação:
Waldomiro de Oliveira
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Vendas:
Secretaria da Escola

Informações:

Orquestra
abajara

T

2527-2300
3852-2135

Equipe de professores da Escola Carioca de Dança: da esquerda para a 
direita, Diogo Carvalho, Fabiana Torezanni, Vanessa Galvão, Marcelo 
Martins, Juliana Souza e Luiz Cláudio Passos.

foto: Leonor Costa
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Por Leonor Costa
Editora

Mensagem ao Leitor

Dia 19/07, um do-
mingo, em meio a 
uma agenda de sete 
eventos para cobrir, 
com dois workshops 
durante o dia e cinco 
bailes à noite, fomos 
a uma reunião convo-
cada por email pela 
profª Stelinha Car-
doso, às 11h, em seu 
espaço de dança no 

Centro da Cidade.  Em pauta, a discussão 
sobre como tirar do papel a tão sonhada Se-
mana da Dança de Salão, que tem como ob-
jetivo dar visibilidade à atividade dos pro-
fissionais de dança, formar platéia e atrair 
novos adeptos.  Participaram da mesa, além 
da Stelinha, Comissária do Sindicato para 
a área de dança de salão, a presidente do 
Sindicato dos Profissionais da Dança, Lour-
des Braga, o presidente da APDS--ZO, Jai-
me José, e Joyce Beysot, responsável pela 
delegacia do SPDRJ de Nova Iguaçu.  Foi 
apresentado, então, o trabalho que a APDS 
vem desenvolvendo há 3 anos na Zona Oes-
te, para marcar a Semana da Dança de Salão 
(última semana de novembro).  Em seguida, 
sugeriu-se que esse trabalho se estendesse 
às demais regiões da cidade, com as aca-
demias propondo projetos que possam ser 
agregados à Semana.
   O Jornal Falando de Dança apoiou a pro-
posta e prontificou-se a divulgar o que foi 
sugerido, em sua página na internet e atra-
vés de Newsletter específica. Aqueles que 
se interessarem em se aprofundar no as-
sunto, solicitamos que entrem em contato 
através do email do jornal, com a referência 
“cadastramento”, para receber a Newsletter 
com os pormenores do assunto.
Informamos desde já que a próxima reunião 
dos professores interessados em aderir aos 
eventos ligados à Semana da Dança de Sa-
lão está marcada para dia 18/10, domingo, 
11h, na academia da profª Stelinha Cardo-
so.
   Sugerimos aos profissionais de dança, 
mormente aqueles donos de academia, que 
se interem do assunto e se juntem a este 
grupo, ajudando a aumentar a visibilidade 
da dança de salão e, consequentemente, as 
oportunidades de trabalho. 

Semana da Dança 
de Salão
Vamos agir?

Comportamento

Amigos,
Sou dançarino e 
escritor. 
Ando 
preocupado 
com os rumos 
da Dança de 
Salão, por isso 
este artigo.

O importante papel 
das Academias
de Dança

Por Valmir Barbosa

A Dança de Salão difundiu-se por todo 
o Brasil. Mas, como a história do “ovo 
e a galinha”, ninguém pode precisar ao 
certo se essa modalidade de dança vem 
se multiplicando com grande velocidade 
em função dos diversos programas de 
televisão ou se o seu crescimento seria 
um fato natural e as televisões estariam 
apenas se aproveitando desse seguimen-
to cultural para alavancar seus índices de 
audiência. Em outras palavras, pegando 
uma carona no atual sucesso da Dança 
de Salão.
   Esse sucesso provocou um verdadeiro 
“boom” no surgimento de academias de 
dança, que chegaram para dar conta da 
também crescente procura por aulas, nas 
modalidades tradicionais (samba, bole-
ro e swing) e nas modalidades que mais 
recentemente chegaram a esse mercado 
(forró, salsa e zouk).
Mas como todo crescimento acelerado 
de uma atividade econômica, a maioria 
das academias de dança não estava su-
ficientemente preparada para formar, de 
maneira adequada, os novos dançarinos. 
E esse público vem chegando tão ávi-
do de praticar a dança de salão que não 
percebe a deficiência nos programas de 
formação.
É que o mercado não tinha profissionais 
qualificados em quantidade suficiente 
para atender a essa grande demanda. De 
uma hora para outra, aqueles auxiliares 
pouco experientes assumiram a nova res-
ponsabilidade. Alguns no papel de pro-
fessores titulares, outros numa posição 
de maior responsabilidade ainda. Donos 
de Academias de Dança de Salão.
Esses profissionais, com raras exceções, 
não conseguiram superar suas limitações 
iniciais para tornarem-se Professores ou 
mesmo bons empresários do ramo.
   As academias, comandadas por esses 
novos empresários que não se capacita-
ram ao longo e durante o processo, não 
conseguem por sua vez exigir dos pro-
fessores o uso da didática adequada, o 
conhecimento das melhores técnicas de 
ensino, bem como a postura necessária 
diante das turmas.
   As conseqüências desse despreparo 
profissional não tardaram a aparecer:
   A forma dos cavalheiros se dirigirem 

às damas no momento de convidá-las 
para dançar é pouco educada, quando 
não vulgar.
   Quando terminam de dançar, largam 
suas damas no meio do salão, dão as 
costas e vão embora.
   A postura do corpo ao dançar, tanto 
do cavalheiro quanto da dama, é pouco 
elegante.
   Os dançarinos não giram pelo salão no 
sentido anti-horário.
   Os cavalheiros, responsáveis pela con-
dução e pela definição dos passos, não 
conseguem distinguir as nuances de um 
mesmo gênero musical, ou seja, dançam 
um samba lento, romântico, da mesma 
forma e com os mesmos passos que 
dançam um samba-de-gafieira.     Pior 
ainda: misturam os ritmos musicais, não 
conseguindo distinguir um swing (solti-
nho) de um chá-chá-chá. Um bolero de 
um samba-canção. Um sambalanço de 
um swing.
   Também não conseguem distinguir a 
diferença entre a “dança para salão” e 
“dança para palco/apresentação”. O re-
sultado disso são as acrobacias que co-
locam em risco os demais casais.
   Atenção: Uma coisa é dançar, outra 
é fazer passos. Há cavalheiros fazendo 
inúmeros passos pensando que estão 
dançando. Na maioria das vezes não es-
tão, pois o passo é apenas um dos ele-
mentos da dança.
   Faz-se necessário um trabalho de cons-
cientização diante dos problemas apon-
tados. Isso permitiria que se iniciasse um 
processo de reciclagem, ao final do qual, 
entraríamos numa nova fase da Dança 
de Salão, com um padrão de qualidade 
sensivelmente superior ao atual.
   Para que isso venha a acontecer, os 
empresários do ramo (a maioria são 
também dançarinos) deveriam unir-se, 
reconhecer a necessidade de mudança, 
traçar planos para eliminar os problemas 
e alcançar novos patamares.
   Afinal, as Academias de Dança de Sa-
lão são escolas. E toda e qualquer esco-
la precisa assumir o fundamental com-
promisso com a EDUCAÇÃO de seus 
alunos. E isso só é possível através de 
professores qualificados.

Leonor Costa

Os professores de dança presentes à reunião, com Lourdes Bra-
ga: somente um professor da zona sul atendeu à convocação!
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Rio que mora no mar...

Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!

Venha conhecer o

2549-9472
9135-9019

Email:
bailedagraca@terra.com.br

Informações e reservas:

TODA

SEGUNDA
18:00 À
01:00h

PASSEIO PÚBLICO
Av. Rio Branco 277 - Centro

Banda Pérolas

Baile dos aniversariantes: toda
última segunda-feira do mês
(aniversariantes do mês não pagam
ingresso e ganham bolo)

Ingresso: R$ 12,00 (com este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e eventos especiais

QUINTA
20:00 a
01:00h

CHURRASCARIA GAÚCHA

Agora com grandes bandas!

Ingresso: R$ 12,00
c/este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e
eventos especiais

Com excelente equipe de dançarinos
Promoção: Graça e Regina Vasconcellos

Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras

06/08 - Banda Pérolas

Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br

arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br

BAILE DE FICHA

CHURRASCARIA GAÚCHA

(OPCIONAL),
QUINTA-FEIRA, NA

13/08 - Bd

Graça:

SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA - AR CONDICIONADO
MANOBRISTAS - AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS

Promoção até 20h: cerveja Skol dupla

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

Baile dos aniversariantes: toda
última quinta-feira do mês
(aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo)

20/08 -
27/08 - Bd Paratodos

Bd Rio Postal
Novos Tempos

Em julho, 
Roberto Carlos, 
um dos maiores 
fenômenos do 
cancioneiro 
popular, 
completou 50 
anos de carreira, 
comemorados 
com um mega 
show no 
Maracanã.

Nossa colunista 
do Rio que 
Mora no Mar 
nos conta a 
emoção que 
sentiu ao 
comparecer ao 
show

Plagiando Gonçalves Dias: 
Meninos eu vi!
E um pouquinho além, 
Meninos eu fui!

Por Elizabeth de Mattos Dias*

Na exuberância do palco 
e cenários e diante de uma 
platéia vibrante e emocio-
nada surgiu, como sempre, 
a simplicidade iluminada 
de ROBERTO CARLOS.
   Não é à toa que é REI. 
Majestade nos gestos, nas 
palavras, na presença, nas 
canções, ele disse ao co-
meçar que “ se eu estiver 
sonhando, por favor, só me 
acordem quando o show 
terminar, porque eu quero 
viver esse sonho intensa-
mente”. E todos, com cer-
teza, pediram o mesmo pra 
viver mais de duas horas 
de muitas emoções. 
   A partir da quarta música 
a chuva, que se anunciava 
desde cedo, chegou e com 
vontade. Afinal, com o que 
ali acontecia , até São Pe-
dro também se emocionou 
e derramou suas lágrimas. 
   Foram 34 sucessos e as 
bonitas presenças de Eras-
mo Carlos e Wanderléa que 
deram o tom da bela amiza-
de tão rara nos dias atuais. 
Arranjos renovados que 
revelaram, mais uma vez, a 
grandeza de seus músicos 
- companheiros de tantas 

jornadas - e a competência 
do grande maestro Eduar-
do Lage. Emocionante a 
introdução do início e de 
arrepiar a harmonia e as 
notas fortes do sucesso Ca-
valgada. BRAVO!!!
   Noite da sintonia perfei-
ta. Multidão que fez a festa 
com holas matematicamen-
te sincronizadas, bordões 
alegres de plenos pulmões, 
afinado num canto preciso, 
no aplauso, na reverência.
   A noite de 11 de julho de 
2009 ficará guardada para 
sempre nas recordações de 
Roberto Carlos e das 68 
mil pessoas, que lotaram o 
Maracanã. 
   Há tempos atrás uma crô-
nica do jornalista Nelson 
Motta começava com o 
título: Carisma, teu nome 
é Roberto. A noite de on-
tem ratificou mais uma vez 
isso. Noite de pura magia, 
que só um verso pode bem 
definir o respeito, a admi-
ração e a gratidão a ele, 
quando se diz, com a sim-
ples verdade que vem do 
coração:
   COMO É GRANDE MEU 
AMOR POR VOCÊ!
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Bahia

A 2ª edição do Feira Dance 
Workshop aconteceu nos dias 
11 e 12 de Julho de 2009. Tra-
ta-se de um encontro semestral, 
realizado em Feira de Santana 
- Bahia, pelos professores Saulo 
Rangel e Adrise Nogueira. Nes-
te evento, alunos e profissionais 
de Dança de Salão de vários es-
tados reunem-se para um ami-
gável intercâmbio de técnicas e 
idéias entre alunos e professores 
de Dança de Salão.
   Com  quase 200 participantes, 
esta seguna edição do evento, 
que teve como ritmos chave a 
salsa e o zouk, teve como pro-
fessores, além dos oganizadores 
Saulo e Adrise, a professora Re-
nata Peçanha, do Rio de Janeiro 
(considerada a melhor professo-
ra do Congresso internacional de 
Zouk em Porto Seguro) e os pro-
fessores de salsa Emmanuel Ra-
belo (Pernambuco) e Maristela 
Lins (Bahia). Pelo Youtube, estão 
diversos trechos do workshop, 
colocados pelos organizadores 
e também pelos alunos, além de 
trechos das matérias televisivas 
sobre o assunto.
   Quiçá mais empreitadas como 
esta apareçam por aqui. Parabéns 
a Saulo e Adrise pela iniciativa e 
que a Dança de Salão na Bahia 
continue sempre crescendo.”

FEIRA DANCE 2009
Por Duda Vila Nova

Cachoeiras de Macacu

acervo pessoal

Renata com Adrise e Saulo: 
destaque no workshop

Julho foi mês dos workshops de dança, 
de todos os ritmos, e como não pode-
ria deixar de ser começamos com um 
evento que se realiza a cada dois meses 
em um local bucólico e muito agradá-
vel, chamado Pousada A Marca do Fa-
raó, situada em Cachoeiras de Macacú, 
que contempla dois bailes de dança de 
salão e um dia e meio de aulas.
   O 16º Workshop da Pousada acon-

teceu entre os dias 3 e 5 de julho, tendo como profissional 
convidada a profª Rachel Mesquita.  Além das 16 edições 
deste workshop, a anfitriã e organizadora do evento, Marga-
rida Mittelbach, realizou também um só de ritmos quentes. 
Este evento conta com a participação fixa dos profissionais 
Valdeci de Souza, Carlinhos de Niterói e Juarez Rodrigues e 
um staff de cavalheiros e damas, que são responsáveis pela 
animação dos bailes, além de darem assistência nas aulas.  A 
cada workshop há um professor convidado, já tendo partici-
pado das edições os profs. Álvaro Reis, Jimmy de Oliveira, 
João Piccoli, Flávio Miguel, Lídio Freitas e Allan Lobato, 
dentre outros.(só me ocorre estes porque, infelizmente, só 
descobri o prazer de participar deste deleite a partir da 10ª 
edição.
   A pousada fica cerca de 90 km do Rio de Janeiro e conta 
com uma infraestrutura que dá conforto e lazer aos partici-
pantes e o sossego do interior. É importante ressaltar que este 
workshop é responsável pela solidificação de relacionamen-
tos de amizade e que os eventos contam com participação 
quase que cativa de muitos amantes da Dança de Salão, que 
têm nele a oportunidade de rever amigos e quase sempre fa-
zer novas amizades.
   A troca de experiências no mundo da Dança de Salão e a 
oportunidade de aprender novos estilos tem trazido a este 
evento pessoas de todos os cantos do Estado do Rio de Janei-
ro e até mesmo de outros Estados, movimentando até mesmo 
no que diz respeito a ampliação do mercado de trabalho para 
os profissionais da dança que participam como cavalheiros e 
damas.
   Na verdade seria fácil falar por muito mais linhas sobre 
este assunto, mas com certeza recomendo ao leitor que se 
dê a oportunidade e venha conhecer e participar de um des-
tes eventos que hoje já consta da minha agenda de compro-
missos como imperdível e gratificante para o corpo e para a 
alma.
   Quem sabe a gente não se encontra por lá???
   Até a próxima.

POUSADA FARAÓ
Por Sheila Magda

acervo pessoal

Pousada e workshop: oportunidade para firmar amizades

De Gonzaguinha 
a Nelson Cavaquinho, o 
cantor Márcio Thadeu 
faz seu repertório.  
  Forte corrente de sam-
bas de compositores con-
sagrados (todos afrodes-
cendentes) - Cartola, Gil, 
Milton Nascimento, Seu 
Jorge, Gilson de Souza, 

Geraldo Pereira, Paulinho da Viola - constam 
do bom gosto desse novo intérprete, no show 
de lançamento do CD Negro Canto, ocorri-
do quarta-feira, 8 de julho, no Cais Cultural, 
Praça Mauá.
   Apoiado num trio de ótimos músicos (pia-
no, Dudu Viana; contra-baixo acústico, Bru-
no Repsol; e o sax-flauta de Walmer Carva-
lho), o cantor desfila seu feeling com charme 
e elegância, trazendo a platéia para si, com os 
sambas de Seu Jorge (o Samba Tai tá), Prá me 
ganhar (Martinália), Tive Sim (Cartola), Pôxa 
(Gilson de Souza), Retalhes de Cetim (Benito 
Di Paula), Doralice (Dorival Caymmi) e Sem 
Compromisso (Geraldo Pereira).
   Show de lançamento de inteiro agrado, tor-
nando-se o jovem cantor mais um defensor 
do nosso ritmo mais popular

Ponto Musical

NEGRO CANTO
Por Waldomiro J. Oliveira

foto divulgação



Início 19:30h

Irajá Atlético Clube
R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

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

Traje Esporte fino
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Informações
3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

Grande baile em ho agem aomen

DIA DOS PAIS
com a banda

OS DEVANEIOSOS DEVANEIOS

DIA DOS PAIS

Grande evento de aniversário deSEXTA
21
AGO HÉLIO SILVA

Alexandre
Nurck

Organização prof.

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

Cl. Monte Sinai - R. S. Francisco Xavier 104 - Tijuca

“Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi...”

no
ritmo
do trio

Inf. e reservas: (21) 9697-6797 / 2288-297512:30h

São tantas emoções! Alexandre Nurck

BAILE DA AMIZADE

Toda Segunda-feira
a partir das 18:00h

CLUBE MACKENZIE - Rua Dias da Cruz 561 - Méier

Música ao vivo

Promoter: JOÃO DE QUINTINO tel: 9613-8079

CONJUNTOAEROPORTO
BAILE DE ANIVERSÁRIO

SÁB - 05 AGO - 21h
Clube Mackenzie - Méier

Inf. 2280-2356 / 9994-5580

Clube Mackenzie R. Dias da Cruz 561 - Méier

16
AGO
10 às 17h

DOM
WORKSHOP DOS FAMOSOS

- Inf.: (21) 9752-2207

-

Studio de Dança Henrique NascimentoRealização:

Um dia de aulas com ex-professores do quadro de dança mais importante
da atualidade da televisão brasileira, encerrando com o baile de aniversário

do Studio de Dança Henrique Nascimento (início do baile: 20h)

Programação completa, fotos e vídeos em www.studiohenriquenascimento.com.br

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

17 de
Dezembro

Festa de
Confraternização da

Cia. Marinho Braz
no Salão Nobre
do Fluminense

Apresentações de
Dança

Diversos Dj’s

Cia.

Marinho BrazPROGRAMAÇÃO DE BAILES DA

Ingressos: $10 antecipado .:. $15 na hora

Baile de D. Salão - Todo 1º e 3º Domingo
                                                 Dj Biju e Dj Paixão tocando vários ritmos

Samba & Forró AO VIVO - Toda Sexta (A partir de Agosto)

Grup
n ecisão

o I d

I o Sorriso

e g r o AO V VO

Tri
I NDj ajla

Pa
Dj

ixão
No inter a os:

s
v l

Hip-Hop

Z uko

Salsa

Dama de Ouro não perca!

QUI

13
AGO
15 às 19h

HÉLIO SILVA TRIO

TARDE DANÇANTE

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

No Botequim Vacabrava...

Equipe de dançarinos. Música ao vivo com

Organização
Terê Freitas

Espaço de Dança Cristiano Salgado apresenta

Baile Show
comPery Ribeiro

Baile Show
Pery Ribeiro

O Encontro da dança de salão com a Bossa Nova

Baile de abertura com
Banda Novos Tempos
e equipe de dançarinos
Ingressos limitadosA

po
io

: Local: AABB-Rio
Inf. 2274-4722

9885-3027

S
Á

B15
AGO

Inf. (21) 2667-4662

Marlene Oliver apresenta

BAILE DAS
ROSAS

Informações e reservas:
3714-2329 / 9753-0260
9472-3873
Ingresso: R$ 15,00

Tra
je:

Esp
ort

eF
ino

AMARELINHO DA
CINELÂNDIA

Música ao vivo,
equipe de dançarinos
e sorteios (início 19h)

Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

Bd PARATODOS

TER - 11 AGOSTO

ACADEMIA DE DANÇA CONCEIÇÃO DA BAHIA

1º MÊS GRÁTIS NAS TURMAS PARA INICIANTES: TERÇA, QUARTA E QUINTA

14/08 -

25/08 -
28/08 -
27/09 -
04/12 -

Sex - 18h - Baile 0800 na Tijuca, com salgadinhos
e bebidas (exceto cerveja), em prol do MAP**
Ter - 18h - Baile dos aniversariantes, na academia
Saída fim de semana no Hotel Fazenda Montanhês*
Domingo em Teresópolis (dança, compras, etc)*
Passeio a Raposo (Amigo Oculto)*

Com este anúncio, 50% de desconto no primeiro mês de aula, em qualquer turma
(*) Informe-se sobre a data limite para confirmar reservas
(**) Entrada 1 kg de alimento

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)

Inf. 2288-2087 / 9679-3628

AULAS - BAILES - PASSEIOS
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Pequenas notas

Espetáculo
Centro de Dança 
Valqueire 
Foi realizado no dia 19/07, no 
Clube Militar da Vila Militar, 
o espetáculo de meio de ano 
do Centro de Dança Valquei-
re.  O evento foi divido em 
duas partes.  A primeira, in-
fantil, contou a estória da les-
minha “Lúcia-Já-Vou-Indo”, 
na qual as alunas do CDV 
fizeram parte como perso-
nagens, executando diversas 
coreografias que expuseram 
ao público a evolução de seu 
aprendizado. A segunda parte 
teve a participação dos adul-
tos, com o tema ”Dançando 
e Reciclando”.  Os alunos 
dançaram bolero, zouk (foto), 
dança do ventre, dança espa-
nhola, etc, trajando figurinos 
feitos com materiais reciclá-
veis, o que originou bastantes 
elogios.  Além de promover 
espetáculos que permitam a 
seus alunos vivenciarem a 
emoção de se apresentarem 
em palco, o CDV também 
participa de mostras de dança 
com sua equipe de professo-
res e bolsistas, como a Mos-
tra de Dança do Recreio dos 
Bandeirantes, noticiada na 
edição passada.

Dança na TV
Atila Amaral é o campeão da 
Dança dos Famosos 6 
Se este fosse um jornal comum, a man-
chete deveria ser “Paola Oliveira é a 
campeã”.  Como jornal da comunidade 
de dança, nosso enfoque deixa de ser 
nos famosos globais e passa a ser nos 
“nossos famosos”, claro.  Então, va-
mos deixar os cavalheiros globais de 
lado, que foram assistidos por dança-
rinas do Faustão, e foquemos as glo-
belezas, que tiveram o auxílio dos pro-
fessores Mauro, Rodrigo Delano (BH), 
Henrique Marinho (SP), Atíla Amaral 
(RJ) e Marcelo Chocolate (RJ). Depois 
de esticar ao máximo o quadro (para 
nós é melhor ver o 
resumo no blog do 
programa do que 
se impacientar  as-
sistindo ao vivo), o 
prof. Átila Amaral 
conseguiu levar a 
atriz Paola Oliveira 
até a primeira colo-
cação.  Experiên-
cia não lhe faltou 
para isso.  Esta é 
a terceira vez que 
participa do qua-

dro, já tendo sido professor de Preta 
Gil e Elaine Mickely.  Átila começou 
a dançar aos 11 anos na Casa de Dança 
Carlinhos de Jesus, especializando-se 
em dança de salão e sapateado.  Atual-
mente Átila participa do corpo de baile 
da novela Caminho das Índias, núcleo 
indiano.

Dancesport
I Congresso de Dança Esportiva 
é realizado na UERJ 
Após realizar o III  Congresso Interna-
cional de Dança Esportiva em São Pau-
lo, de 24 a 28 de julho, a Confederação 
Brasileira de Dança Esportiva (CB-
Dance) enviou ao Rio sua presidente, 
Carla Salvagni (que foi jurada técnica 

no Dança dos Famo-
sos 6 e é colunista 
do Jornal Falando de 
Dança), e a treinadora 
espanhola Eva An-
gues, seis vezes cam-
peã mundial de dan-
cesport e habilitada 
pela Federação Inter-
nacional a ministrar 
cursos de capacitação 
mundo afora.  Esta já 
é a terceira vez que 

Eva ministra aulas no Congres-
so de São Paulo.  Ano passado, 
ela veio ao Rio a passeio, com 
Carla, e foi ciceroniada pelo 
Jornal Falando de Dança.  Este 
ano, as duas vêm para apresen-
tar oficialmente a dança espor-
tiva aos profissionais cariocas e 
conta com um bom número de 
inscritos (cobertura completa 
na próxima edição, ou acom-
panhem a atualização pelo 
blog).  Sobre o Congresso de 
São Paulo, o prof. João Batista 
Silva, que está se especializan-
do em dancesport, nos conta: 
“-O Congresso foi um sucesso.  
Os cursos e o encontro cientí-

fico aconteceram 
em nível acima 
das expectativas.  
Toda a progra-
mação foi cum-
prida e a troca de 
experiência en-
tre os congressistas foi 
muito intensa”.  Para o 
congresso no Rio, João 
Batista inscreveu uma 
dezena de alunos que 
está treinando para com-
petição em dancesport 
.  Fechando o evento, a 
Escola Carioca de Dan-
ça planejou um baile es-
pecial de dança de salão, 
na sextta, dia 31/07, com 
apresentações especiais 

de ballroom dance e dancesport.

Congresso de Salsa
Carla Salvagni é convidada a 
coordenar a parte de
dança de salão 
O Congresso Mundial de Salsa do 
Brasil 2009 foi lançado oficialmente 
dia 19/07, juntamen-
te com o Brasil Sal-
sa Open 2009.  Um 
dos maiores, senão o 
maior, congresso de 
dança do país, o even-
to foi ampliando suas 
atividades e hoje tem 
oficinas de dança pa-
ralelas de vários rit-
mos, reunindo gran-
des nomes nacionais 
e internacionais.  Para 
coordenar a parte de 
danças de salão, os or-
ganizadores do Con-
gresso convidaram a 
professora Carla Sal-
vagni, que, pelos vis-
tos, terá agenda cheia 
até o resto do ano.

Dança no Teatro
Musical coreografado por 
Carlinhos de Jesus reestréia em 
São Paulo 
Depois da bem sucedida temporada ano 
passado no Teatro Carlos Gomes, Cen-
tro do Rio, o musical Eu Sou o Samba 
estreou no Teatro Santa Cruz, na capi-
tal paulista e ficará em cartaz até 27 de 
setembro.  Em 2 horas de duração, a 
peça narra a história do ritmo, do ma-
xixe ao samba-enredo.  Para Carlinhos 
de Jesus, o musical é muito diferente 
dos de costume.  “Dei um formato de 
época às coreografias e não coloquei 
nenhum movimento contemporâneo.  
Não quis fazer um musical estilo Bro-
adway, é samba de raiz”, comenta 
Carlinhos, que festeja o momento tão 
favorável aos musicais no país. Veja a 
resenha completa deste espetáculo em 
www.jornalfalandodedanca.com.br.  

divulgação

divulgação

acervo pessoal Eva Angues

divulgação TV Globo

Espetáculo de meio de ano do CDV: 
oportunidade para os alunos mostrarem 
sua evolução

Atila com Paola: terceira par-
ticipação no quadro de dança Eva Angues com Miguel Alonso, em campeonato mundial

Eu Sou o Samba: coreografia de Carlinhos de 
Jesus



R. do Catete 112 - sobrado
Inf. 2285-6920 / 7834-5469

informa

Curso de Formação
de Professores

em Dança de Salão

Metodologia
Jimmy de Oliveira

Segunda a Sexta
9h às 12:30h

Inscrições Abertas

De 10/08 a 18/12/09

Audição para bolsistas
1ª audição: dia 04/08 - 18h

TERÇA22 SET das 17 às 21hDIA
Marlene
Oliver &

End.: R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar (boate) - próx. metrô Cantagalo
Vendas antecipadas: mesa c/ 4 lugares - R$ 80,00; c/ 2 lugares - R$ 40,00; indiv. R$ 20,00

Informações e reservas: 3714-2329 / 9753-0260 / 9472-3873 (Marlene Oliver) ou
Nature Viagens e Turismo: 2532-7629 / 2262-7900 - www.natureturismo.com.br

Traje: Esporte Fino

BANDA PÉROLAS
DANÇARINOS
E SORTEIOS

BAILE DAS
ROSAS

especial com

apresentam

3ª & 5ª - 19:30 às 21h

AULAS DE DANÇA DE SALÃO

Local baile / aulas: Clube dos Bombeiros
(próximo à Praça Patriarca, Madureira)

Informações: 3272-2678 / 9632-3718 (ou no local)

Baile de
aniversário

Profª
MARISE
SANTOS
e sua filha
CAROL

Banda
NOVOS
TEMPOS

Sáb - 19h

24 OUT

MADUREIRA

Profª

MARISE SANTOS
e EQUIPE

BAILE-AULA
Toda última terça-feira do mês

EM

CONVIDA

BAILE DE DANÇA
DE SALÃO

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS
A PARTIR DAS 20h

Informações/reservas: (21) 2295-6892 / 8212-2969
Olympico Club - R. Pompeu Loureiro 116 - 3º - Copacabana

CARLINHOS MACIEL
NVE HA
ECONH CER:

ESTACIONAMENTO
SALÃO REFRIGERADO

Apoio: www.jornalfalandodedanca.com.br - Domingos Dançantes by Glorinha

DOMINGOS
DANÇANTES

Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar

Copacabana
Entrada: R$ 20,00

Com este: R$ 15,00

A FESTA QUE VIROU MANIA!
Grupo Trinidance

& DJ Murilo
Aniversariantes do mês:
comemoração no último

domingo do mês

by Glorinha Reservas: 2553-3600 / 9772-2051 



Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)Banda Status Show RioBanda Status Show Rio

CONJUNTO

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO

(21) 2280-2356 / 9994-5580
Inf. Valéria ou José, nos tels.

www.conjuntoaeroporto.mus.br

Banda

NOVOS
TEMPOS
(21) 9641-5474

9727-2195
2201-9446

ZIPPONTO AUTO PEÇAS LTDA
www.realezapontozip.com.br

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

O JORNAL FALANDO DE DANÇA APOIA
A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA DANÇA
DE SALÃO E RECOMENDA A ADESÃO
DAS ACADEMIAS, PARA O
FORTALECIMENTO DA DATA
(ÚLTIMA SEMANA DE NOVEMBRO)

INFORME-SE SOBRE COMO PARTICIPAR
t. 9202-6073 (Aragão)

U G
S A LO O AQUI

Ligue (21) 3350-3435 - EDSON

* SILKSCREEN*

Estamparia em camisetas e uniformes

CONSULTE NOSSOS PREÇOS!

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

INFORMÁTICA
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

Maria Neide
Costureira

Atendimento à domicílio

Tel.: (21) 3401-1677
Alta

costu
ariguri

os
F

n

Cons
ertos

a
em

ger
l

Cel.: (21) 8557-1136

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

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

O CARRO QUE VOCÊ QUER EM SUAS MÃOS

R. Dr. Francisco Portela, 415
(em frente ao CIEP Paraiso) - SG (21) 2607-7777 / fax:2607- 6691

Madalena

Informações &
Encomendas:

2574-9544
8354-2212

BolosBolosBolos

NOVO TEL
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CLUBE COMBINADO 5 DE JULHO

ENCONTRO DOS DANÇARINOS
Apresenta

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

das 16h às
4h da manhã

VÉSPERA DE
FERIADO!

Traje: esporte fino

BANDA RIO SHOW
BANDA COPA 7

BANDA BRASIL SHOW

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

Realização:
Jair ( 8651-1931) / Luiz (9573-8191)

Pinta (2201-9986) / Paulinho (8649-9092)

ArteDivulgação

Academia
Ritmo Dance
apresenta...BAILE DO CÍCERO

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

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

RESUMOB
a

n
d

a

CSSERJ - Rua Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói
Inf.: (21) 2615-2380 / 9681-3247

SÁB - 15 AGO - 20h

Academia Ritmo Dance agora em n
R. Maestro Felício Toledo, 551 - sala 

ovo endereço:
204 - Niterói - t. 2722-2905

r a
Coo den ção:

e
Cícero

Sônia
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Em foco

Ao som da banda Resumo, a professora Sandra Lopes come-
morou seu aniversário com grande baile no Clube Mauá de 
São Gonçalo, dia 10/07.  Na mesma ocasião, Sandra fes-
tejou também o terceiro ano do Studio S, cujos alunos 
dançaram uma coreografia de bolero e uma de samba.  
Em agradecimento ao apoio recebido a seu trabalho, 
Sandra prestou várias homenagens, mas o clímax do bai-
le foi mesmo a apresentação da aniversariante com o prof. 
Henrique Nascimento, dançando um bolero em grande esti-
lo - ela, de vestido com cauda, ele, de smoking. 

Nova parceria
A apresentação com Henrique Nascimento vem reforçar a 
parceria entre as academias de Niterói e do Rio, que não é a 
primeira.  “Trabalho com dança de salão desde os 18 anos, 
já fiz parceria com Bebeto Sampaio, prof. com academia em 
Niterói; com Valdeci de Souza, com quem trabalhei por mais 
de 10 anos, dando aulas na sua academia e como partner de 
samba; e com Oswaldo Florêncio, também como professora 
e partner.  Com Oswaldo, dei aulas na academia de Marqui-
nhos Copacabana e em workshops”, esclarece Sandra.  Da 
nova parceria resultou o 1º Workshop de Danças de Salão de 
Niterói, realizado ano passado no Barreto Social Club e, este 
ano, na segunda edição, no clube Canto do Rio.  “Procuro 
incentivar o intercâmbio entre os alunos das várias acade-
mias, e realizar workshops é um forma deles conhecerem 
outros dançarinos e terem contato com outros professores 
e metodologias”, explica Sandra, que nesta 2ª edição teve a 
presença de um grande grupo vindo da cidade de Maricá.

Muitas atividades
É com entusiasmo que Sandra descreve sua intensa ativi-
dade.  Além das aulas no Studio S, a professora se dedica a 
um trabalho com jovens e familiares carentes, em projeto do 
Núcleo de São Gonçalo da Secretaria de Desenvolvimento 
Social.  “É recompensador ver como a dança de salão es-
timula o convívio familiar e integra os jovens”.  Enquan-
to planeja novo evento com Henrique Nascimento, Sandra 
prossegue com a realização de seus bailes no Studio S, sem-
pre com o espírito de integração.  “Incentivo os alunos a 
levarem seus familiares para o baile, independentemente de-
les dançarem ou não, e isso tem acontecido, principalmente 
na última sextas-feira do mês, quando acontece o baile dos 
aniversariantes”.
   O Studio S funciona no Barreto Social Clube, na R. Dr. 
March 26.  Informações pelos tels. 3989-3949 e 9284-0801. 

Sandra Lopes
fotos: Leonor Costa acervo pessoal

Professora comemora seu
aniversário em grande estilo

Anos 80: Sandra e Oswaldo se apresentando em pro-
grama de tv de Brasília, após workshop no DF.

No baile: Vânia, Cleide, Sandra, Parcifal, 
Kessy e o marido e Aragão

Sandra e os alunos do Studio S, 
após a apresentação de bolero.

Alunos da coreografia 
de samba.

Staff do Studio S: Cleide, 
Adhemir e Sandra.

Com os profs. Reinaldo e Milena.
Henrique e Sandra: 
apresentação com estilo



Renato Ritmus(21)
3409-5756
9692-1752

Contato:

Instrumental Disc Jockey

Bangu Atlético Clube
ESTUDANTINA

Clube dos Aliados
Irajá Atlético Clube

Entrada grátis para o baile das quartas da Estudantina: cinco
cortesias por semana, para os 5 primeiros que ligarem para
o Jornal Falando de Dança (t. 9202-6073 - Aragão)

Locais dos bailes
AGOSTO

(veja as datas no roteiro de
bandas / dj’s, na página 20)

DOMINGOS DANÇANTES
SETE ANOS DE FESTA!

Comemore conosco!

Olympico Club- R. Pompeu Loureiro 116 - Copa

Reservas:
2553-3600
9772-2051
(Glorinha)

16AGO
20:30h

Música ao vivo com TriniDance
e dj Murilo
Ingr. R$ 20,00 (c/este R$ 15,00)

Hiper baile

Swing do

DIGITAL
Abrindo o mês

do samba
de salão
brasileiro

Black

Esse é pra você
brilhar no salão!

Sem homenagens
Sem apresentações
A pista é toda sua

COM AS BANDAS
SÓ SWING SAMBA

NOVOS TEMPOS
RIO SHOW

PARATODOS

SEXTA

02
outubro
das 19h às 2:30h

(21)3899-7767
(21)9752-2207

R. Dias da Cruz 561
Méier

Ingresso:
R$ 20,00
até 21h
(após,
R$ 25,00)

Informações:

Apoio:

STUDIO DE DANÇA
HENRIQUE NASCIMENTO
apresenta
www.studiohenriquenascimento.com.br

Clube
Mackenzie

DIA 11 DE

Será comemorado no
“Domingos Dançantes”
by Glorinha

Véspera de
feriado

Olympico Club - R. Pompeu Loureiro 116 (boate) - Copacabana
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DOMINGO

OUTUBRO

KARIBE & RESUMO

Inf. 2771-1622 / 9399-0646

8 horas de baile
Traje esporte fino

16
AGO da
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6à
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h

D
O

M

Clube São Critóvão Imperial
R. Gal. José Cristino, 19 - São Cristóvão

Bernardo Garçon
Produções

1º MEGA BAILE DO

S. C. IMPERIAL
COM AS BANDAS

t. 9399-0646
2771-1622

t. 3860-4862 / 2580-2188

1º lote de mesas: R$ 40,00

96
de tradição

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE 3ª A DOMINGO (APÓS 20h)

4ª FEIRA |  FORRÓMANIA

3ª FEIRA | FESTA DANÇANTE

SEXTA CARIOCA | O MELHOR DE TODOS OS RITMOS

SÁBADO | BANDA HÉLIO SILVA & SAMBA TROPICAL
RUA DAS

LARANJEIRAS, 114
t. 2558-2558

DOMINGO | FORRÓMANIA

O FORRÓ DA GAÚCHA

COM DUAS BANDAS

O FORRÓ MAIS QUENTE

DA CIDADE COM 2 BANDAS

5ª FEIRA | BAILE DA GRAÇA

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

Inf.: (21)
ID 87*29297

(21) 8647-6819
(21) 4104-1140

7859-3133

Aluguel de telão
Projeção em tempo real
CD com fotos grátis
Trabalhamos com filmagens

Tenha a melhor
recordação da

sua festa!

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



DOMINGOS DANÇANTES
by Glorinha
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09 AGO

TriniDance e dj Murilo

Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116

Copacabana
Inf. 2553-3600 / 9772-2051

Conforto - equilíbrio - design
Sapatos personalizados

by Áurya Pires

Tel. (21) 2556-7765 / 9629-3072
amoratango@hotmail.com

U

NOVO MOSTR ÁRIO

Diversos itens especialmente
desenvolvidos para

a arte de dançar!

A sua loja de artigos de dança
no Centro de Niterói

Linha para dança de salão:
Sapatos feminino

Sandá lias
Sapatos mascul inos

Sapati lhas
Saias e vest idos

Sapatêni s

Collant
Meias
Sapati lhas de ballet
Sapatos de sapat eado
Acessóri os
Bolsa
entre outros

Funcionamos das 8 às 23h

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

Direção:
Gustavo Loivos & Aletheia Hoppe

08 AGO
21:00 / 01:00 Pista: R$ 10,00 antecipado (na hora, R$ 15,00)

Camarote: R$ 20,00 antecipado (na hora, R$ 25,00)

Baile de Dança de Salão
Na matriz da Amazonas Dance & Fitness

AMAZONAS DANCE & FITNESS INFORMA SUA
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009

Conheça a maior academia de dança
no Centro de Niterói

.  Salas c/ar condicionado central

.  Aulas em grupo ou particulares

.  Coreografias personalizadas 15 anos, casamento, valsa, etc

.  Serviço de personal dancer

INFORMAÇÕES:
(21) 2613-3276
INFORMAÇÕES:
(21) 2613-3276
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M

Entrada franca
11:00 / 14:00

Baile de dança de salão ao ar livre
no Jardim Botânico de Niterói (Horto)
Alameda São Boaventura - Fonseca
(projeto “Baile Móvel”)

22 AGO
19:00 / 21:00 Ingresso: R$ 5,00

Prática de Samba
Na matriz da Amazonas Dance & Fitness

30 AGO

NOVA TURMA
SAMBA DE
GAFIEIRA

TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS, DAS 18 ÀS 19h
MENSALIDADE: 50,00
MATRÍCULA: R$ 10,00*
*exceto para os já matriculados em outros cursos

15 AGO
21:00 / 01:00S

Á
B

Pista: R$ 10,00 antecipado (na hora, R$ 15,00)
Camarote: R$ 20,00 antecipado

        (na hora, R$ 25,00)

Noite com Trio de Forró ao vivo e
intervalos de Zouk e Salsa
Na matriz da Amazonas Dance & Fitness

Realizamos milongas há 12 anos
Informações:

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

(21) 9982-3212

08 AGO - BELLO TANGO
22 AGO - BELLINHO

Edu Cigano
apresenta

SEXTA-FEIRA

18 SET
Baila Brasil
Espetáculo
de dança
Teatro do América F. C.
R. Campos Sales 118
Às 18 e às 20h

com

Álvaro Reys
Carlinhos de Niterói
Edu Cigano
Jimmy de Oliveira
Marcelinho
Valdeci de Souza
e grande elenco
de dançarinos!

2711-8297
2714-9048
9399-6284

Veja a relação
completa dos

dançarinos em
www.jornalfalando

dedanca.com.br
Apoio:

REESTRÉIA
COM 2 SEÇÕES

Vendas
antecipadas:





Apoio cultural:

Informações: 9752-2207 - Veja mais detalhes no site:
 www.studiohenriquenascimento.com.br
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Sexta Swing do Black Digital - Baile de abertura no Clube Mackenzie (v. detalhes na pág. 12)
Só Swing samba, com as bandas NOVOS TEMPOS - RIO SHOW - PARATODOS
Realização: Studio Henrique Nascimento - Ingresso: R$ 20,00 até 21h (R$ 25,00 após)
Inf. 3899-7767 / 9752-2207

Sábado Academia Jimmy de Oliveira (Rua do Catete 112 - sobrado - tel. 2285-6920)
Muito samba swingado ao som dos melhores dj’s e na melhor pista das academias - Início 21h
Realização: Academia de Dança Jimmy de Oliveira - Ingresso: R$ 10,00 c/flyer (R$ 12,00 sem)

6 8
Ter / Qui Centro Cultural Cartola (R. Visc. de Niterói 1296 - Mangueira - tel. 8638-5552 / 3234-5777 )

Seminário com grandes nomes do samba
Produção: Elisa Santos e Jorge Luiz Matiasa

09
Sexta Centro Cultural Cartola (R. Visc. de Niterói 1296 - Mangueira - tel. 8638-5552 / 3234-5777 )

Baile de encerramento do Seminário do samba - dj Henrique Nascimento - Ingresso: R$ 5,00
Direção: Vilson Queiroz - Produção: Elisa Santos e Jorge Luiz Matias

10
Sábado Sesc de Nova Iguaçu (Restaurante, a partir das 19h, ingresso: R$ 6,00)

Baile Sabores Musicais - Realização: Luís Dias Promoter - Inf. 3773-4909

Lions Club da Ilha do Governador (Estrada do Galeão 3000))
Baile com início às 20h - Realização: João Ricardo Vieira - Inf. 7812-2862

Espaço de Dança Cia Stilo Brasil (Estr. Jacarepaguá 7578 - Freguesia)
Baile a partir das 21h - Ingresso: R$ 10,00 - Informações: 9603-1519 / 8174-9384
Realização: Leo Bonilla e Sabrina Mendes

12
Segunda Bangu Atlético Club (R. Conego Vasconcelos 549 - tel. 2401-0418)

Baile comemorando o aniversário da APDS e o lançamento de seu site
Início 19h - Ingresso 10,00 (mesa grátis) - Realização: APDS

16
Sexta Academia de Dança Carlos Bolacha (Rua da Lapa 230 - tel. 9783-9975 / 3970-5127)

Cachanga do Malandro, baile com dj Carlos Bolacha a partir das 20:30 - Ingresso: R$ 12,00
Realização: Carlos Bolacha

18
Domingo Bira Santos Dança de Salão (R. Gal Savaget 175 - Mal. Hermes - tel. 3390-4207)

Baile a partir das 19h - Ingresso: R$ 6,00 - Realização: Bira Santos

23
Sexta Espaço de Dança Cristiano Pereira (R. Cardoso de Moraes 250 - Bonsucesso)

Baile a partir das 20h - Ingresso: R$ 10,00 - Realização: Cristiano Pereira - Inf. 3868-4522

Espaço X Stelinha Cardoso (Av. Mal. Floriano 42 - sobrado - Centro - tel. 2223-4066)
Baile a partir das 18h -  Ingresso: R$ 10,00 - Realização: Stelinha Cardoso

24
Sábado

18
Domingo Barreto Social Club (Rua Dr March 26 - Barreto - Niterói - tel. 3989-3949)

Almoço com Samba das 13 às 17h - Ingr. R$ 15,00 - Realização: Studio Sandra Lopes

Niterói - RJ

17
Sábado Academia Stilo e Dança (W3 Norte Qd 712 bloco e sobreloja)

Baile a partir das 21h - Realização Adriana Marla - tel. (61)3273-2023

Brasília - DF

17
Sábado Escola de Dança Kala Al Rabie (Rua Dom Pedro II, 86 - Periperi)

Realização: Prof. Francisco - tel. (71) 3362-2829 / 3407-3704

Salvador - BA

25
Domingo Domingueira Bom Malando (Sinuca e Gafieira Lapa 40º - R. Riachuelo 87 - Lapa)

Baile a partir das 19h - Ingr. R$ 20,00 (R$ 15,00 na lista amiga) - Inf. 7860-6792
Realização: Chris Brasil, Rodrigo Marques e Valdeci de Souza

31
Domingo Clube Mackenzie (R. Dias da Cruz, 561 - Méier - Inf. 9752-2207))

Baile de encerramento do evento com apresentação das cias de dança
20:00/01:00h - dj’s Marcelinho e Pedrada - Ingresso: R$ 10,00
Realização: Studio de Dança Henrique Nascimento
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Mais de sessenta eventos fotografados por nós entre 24/06 e 24/07, quando fechamos esta edição.  Fora os eventos que visitamos sem fotografar!  Difícil foi esco-
lher qual a melhor foto publicar aqui, deixando as demais para o site do jornal. (1) Dia 26/06 estivemos no CSSA, em Cascadura, para o baile de aniversário de João 
Medeiros e registramos o brinde do aniversariante com Aragão e Cláudio Almeida; (2) Em seguida, partimos para o Clube Mauá, em São Gonçalo, para o baile de 
aniversário de Reinado Gonçalves (da esq. p/dir., Parcifal, Reinaldo, Renata Peçanha, Aragão, Fernanda Cavalcante e Jorge Perez. (3) O aniversariante Adalberto 
Shock, com amigos e com sua afilhada ao colo, em seu baile no Mackenzie, animado pela Bd Paratodos, dia 28/06. 

O pessoal da Paratodos reclamou, com toda razão, que na edição passada eu coloquei foto do baile de aniversário da banda... mas não deles propriamente.  Então, 
reproduzimos aqui (foto 1) a bela imagem registrada por Maria Blasquez, fotógrafa oficial (e de mão cheia) da Paratodos. (2) Dj Renato Ritmus fez a pista esquentar 
dia 27/06, na Estudantina, preparando o clima para o show de Elimar Santos (na foto com Renato), que lotou a casa.  Aliás Renato tem mantido a pista cheia também 
nos bailes das quartas da casa, atraindo cada vez mais frequentadores.  (3) Em julho continuaram as festas temáticas caipiras.  Esta é da Glorinha, dia 28/06 (na foto, 
ela entre Aranha e Angela Russo). (4) Nesta, a profª Juliana (direita da foto) com alunas e bolsistas, no baile caipira da Escola Carioca de Dança, dia 19/07.

(1) Registro do baile dos aniversariantes do mês de junho, dia 28/06, no Passeio Público.  Ao centro, a promoter Graça Reis, ladeada por assíduos frequentadores. 
(2) Flagrante de Valéria Barbosa, empresária do Conj. Aeroporto, no Baile da Amizade, no Mackenzie. Será lá, aliás, o baile de aniversário da banda, dia 05/09. 
(3) Nossa assinante Marília, em seu baile de 80 anos, fotografada por André Lima.  Ao fundo, os bonequinhos de biscuit criados por Maria Blasquez. (4) O amor 
é lindo! Na cena, o prof. Luiz Cláudio Passos pede em casamento a profª Juliana, ambos da Escola Carioca, durante o baile de aniversário do noivo, dia 10/07.  
(5) E falando em aniversário, nosso registro do aniversário do prof. Osvaldo, dia 30/06, na Academia Conceição da Bahia (na foto, Osvaldo e Conceição).

(1) No início de julho aconteceu o 5º BH-Zouk, onde Sheila Aquino, Marcelo Chocolate (ambos na foto, com o organizador do evento, Rodrigo Delano), Alex 
de Carvalho e Paulinha Leal ministraram oficinas de dança. (2) Jô (em pé, no centro da foto), da Impulsão Lingerie, comemorou seu aniversário dia 04/07 na 
Praça São Salvador, com amigos, familiares e seus colegas do grupo Batuque no Coreto, que ali ensaiam todo sábado, 17h..  (3) Já o cantor Washington (o mais 
alto ao centro da foto) comemorou seu aniversário em baile no Aspom, também dia 04/07, com dobradinha Novos Tempos e Rio Show.  Na foto aparecem, 
dentre outros, Kátia Falcão, Marise Santos, Angela Abreu e Edson Bouças, à esq. da foto, e Amigo Robson, a cantora Ana Paula e Renata, à direita.

Acervo Luiz Cláudio

Acervo FabianaAcervo Rebato Ritmus

Aragão André Lima

Acervo BHZouk
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(1) Registro do baile 0800 que o Centro de Danças Valqueire promove todo primeiro sábado do mês na praça de alimentação do Shopping Center Point, onde a es-
cola funciona.  Este foi dia 04/07, no qual foi comemorado o aniversário da sobrinha da profª Karol (ao centro do bolo, de vestido preto, ao lado da tia e professora, 
Karol).  Ao lado de Karol, vemos Zuila e Ichiro, este, proprietário do CDV.  E onde está Wally, digo, Aragão?  (2) Morando há 2 anos em Buenos Aires, o casal 
João Carlos e Ana Maria vêm a cada 3 meses ao Rio e aproveitam para realizar uma milonga para os amigos, batizada de Milonga Champagne. Esta, do dia 04/07,  
no Olympico, foi em parceria com a milonga Conectango, de Marcelo Martins e Vanessa Galvão, da Escola Carioca. Na foto, da esquerda para a direita, Vanessa, 
Marcelo, Aragão, o casal campeão intercontinental de tango salão 2008, Frank Obregon e Jenny Gil, da Venezuela, Aparecida Belotti, Ana Maria, João Carlos e 
Manoel Ortiz, organizador do Campeonato Intercontinental de Tango, que este ano acontecerá entre os dias 10-17/10 (nosso correspondente Duda estará lá).

(1) Manon e Flávio Marques estrearam com grande sucesso o baile mensal que organizaram na Churrascaria Gaúcha, dia 07/07, animado pela banda Paratodos e 
com o tema de São João.  Os dançarinos entraram no clima e se vestiram a caráter, participando da tradicional quadrilha.  Para seu segundo baile, dia 04/08, também 
com Paratodos, eles planejam realizar um concurso de bolero. (2) Para estrear sua coluna Ponto Musical, Waldomiro de Oliveira, que atuou como produtor musical 
para grandes gravadoras, foi conosco assistir ao show do cantor Márcio Thadeu, no Cais Cultural, na Praça Mauá.  Na foto, o empresário Juvenal, Aragão, Márcio 
Thadeu, Leonor e Waldomiro. (3) Terê Freitas tem lotado o salão de eventos do Botequim Vacabrava, na Tijuca, com seu baile mensal. com equipe de dançarinos.  
Este registro foi feito por Aragão, no baile do dia 09/07 (Terê ao centro, com as aniversariantes da noite).  O próximo será dia 13/08.  (3) Viviane Soares, professora 
do Centro Cultural Carioca, comemorou seu aniversário dia 10/07, em clima de festa caipira.  Na foto, Viviane com o também professor e dj do baile, Kadu Vieira.  
Kadu é também o novo dj dos bailes de sábado da Academia Jimmy de Oliveira.

(1) Jimmy de Oliveira ao lado de Regina Alves, Rodrigo Barcelos e Lúcia Matos, em seu baile de aniversário, realizado dia 10/07 no Tijuca Tênis Club, ao som 
da bd Paratodos.  (2) Parcifal e Vânia, preparando-se para dançar a coreografia de bolero com os alunos do Studio S, no baile de aniversário da profª Sandra 
Lopes, no Mauá de S. Gonçalo (veja matéria na pág. 11).  (3) Bernardo, orgulhoso, posa em frente ao seu bolo de aniversário ao lado das filhas, dia 11/07, na 
Estudantina Musical. (4) Registro de nossa visita ao workshop de ritmos quentes da academia Jimmy, dia 11/07.

(1) Karla Bogo, Lúcia Matos, Paulinha e Stelinha Cardoso (da esq. p/ dir.) participaram como juradas no concurso do negro mais bonito, promovido por 
Geraldo Lima no baile que organizou dia 12/07, na quadra da Estácio, com dobradinha Novos Tempos e Brasil Show.  Houve torcida organizada e fortes 
concorrentes (na foto 2, os 3 finalistas, o premiado ao centro). (3) Marquinhos, do TriniDance, ao lado de familiares, comemorando seu niver no Domingos 
Dançantes do dia 12/07. (4) Já Paula Zurli escolheu o baile de Carlinhos Maciel para comemorar o seu, dia 15/07 (na foto, Rosana, Carlinhos e Paula).

AragãoDivulgação
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(1) Registro dos participantes e professores do Encontro Carioca do Tango, realizado na Escola Carioca de Dança, nos dias 17-18/07. (2) Henrique Nascimento e 
Marinho Braz ladeados pelos integrantes da Cia Marinho Braz, que se apresentaram no baile show realizado por Henrique dia 19/07, no Clube Mackenzie, para 
mostrar as novas coreografias das cias de dança da zona norte.  (3) No mesmo evento, Marisa Barros e Cristiano Pereira, com integrantes da cia de dança do Espaço 
de Dança Cristiano Pereira, que também se apresentou.

(1) Os professores Leo Bonilla e Sabrina Mendes com Henrique e integrantes da Cia Stilo Brasil, coreografada por Leo e Sabrina, e que também se apresentou 
no baile show do Mackenzie.  (2) Nossa assinante de Cabo Frio, Vera, ao lado de Aragão, na Festa do Amigo, promovida por Glorinha em seu evento Domingos 
Dançantes, do Olympico Club, dia 19/07.  (3) Também dia 19/07 (percorremos 5 eventos nesse dia), registro de nossa passagem pelo workshop anual de Renata 
Peçanha, o Zouk’n Rio, que nesta edição extrapolou as expectativas em número de participantes.  A professora está de parabéns e prova porque é uma das maiores 
referências no ritmo.

(1) Aragão registrou sua passagem pelo almoço dançante do Monte Sinai, dia 24/07.  O evento mensal, com equipe de dançarinos e música ao vivo, é organizado 
por Alexandre Nurck.  Na foto, ele à direita, cercado por frequentadoras e integrantes de sua equipe.  (2) Dia 21/07 D. Dyla (centro da foto) comemorou seu ani-
versário ao lado de amigos e de Conceição da Bahia, na academia da professora. (3) Já Bob Cunha realizou seu baile de aniversário na Barra da Tijuca, no Country 
Clube de Caça e Pesca.  Houve várias apresentações de cias de dança convidadas.  Na foto acima, Bob com alguns dos profissionais de dança que foram prestigiá-lo: 
João Piccoli e sobrinha, Fabiana e Juliano, Marquinhos Copacabana e Karla Bogo. Vejam as demais fotos de todos esses eventos no site do Jornal, em agosto.

(1) Jussara Gomes (em pé, ao lado de Zezé Magela e Waldomiro) escolheu o baile das quintas do Amarelinho, organizado por Geraldo Lima, para lá comemorar 
seu aniversário.  (3) Já a profª Luciana Santos comemorou seu aniversário ao lado de alunos e colegas da Herbalife, dia 16/07, em seu espaço de dança no Centro 
do Rio. (4) Amigo Robson entre Renata e a sobrinha, esta comemorando seu aniversário no Baile do Amigo, promovido por Angela Abreu no Irajá Atlético Club. 
(4) Angela, no já mencionado evento, ao lado de Alice e Rodrigo Mayrink, que apresentaram uma coreografia de samba. Lembrando que Angela fará um baile em 
homenagem aos pais dia 07/08, no mesmo local.
divulgação

Aragão Aragão

Aragão Aragão
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Encerrou-se dia 19/07 a 2ª edição da Maratona Carioca 
de Bailes, projeto idealizado por Chris Brasil, Rodrigo 
Marques e Tatiana Brandão.  Com a experiência adquiri-
da na 1ª edição, em março, o trio ousou um pouco mais e 
expandiu o evento para além da sequência de bailes, in-
troduzindo no programa dois dias de oficinas de dança e 
uma noite especial, com Mostra Coreográfica seguida de 
baile com a Banda Paratodos (banda oficial do evento), 
no Centro Cultural Veneza.  Este foi sem dúvida o gran-
de destaque da programação, tendo as cias participantes 
caprichado nas apresentações, a maioria inédita.  
   Mas o que tornou a nos chamar a atenção neste evento 
foi a quantidade de jovens que circularam pelos bailes 
e lotaram as oficinas, provando que está havendo, sim, 
uma renovação na dança de salão.  Porque esses jovens 
não deixam os recintos das academias de dança, de cujos 
bailes são assíduos frequentadores, e não vão prestigiar 
os grandes bailes dos clubes, muitos com duas ou três 
bandas tocando numa mesma noite, é um mistério que 
ainda quero decifrar.  A ausência deles nesses locais é um 
dos motivos pelos quais a dança de salão é vista como 
prática ultrapassada, da terceira idade.  É nesse aspecto 
que parabenizo a equipe da Maratona, que está saben-
do estimular essa nova geração de dançarinos a circular 
pelos bailes da cidade, ainda que dentro das academias, 
mas já incluindo bailes das zonas sul, centro e norte. De 
forma desproporcional, é verdade, mas também seria pe-
dir demais que esse trio conseguisse essa façanha logo 
na segunda edição. 
   Fica aqui o desafio, para que nas próximas edições a 
equipe consiga aumentar a participação das academias da 
zona norte e, quiçá, levar a galera a conhecer os grandes 
salões de baile, que tanto precisam de uma “injeção de 
ânimo” (aliás, é bom fazer isso antes que acabem, como 
aconteceu com o Vera Cruz e o Sírio, para não falar das 
gafieiras).  Pelo nível de profissionalismo que a equipe 
vem alcançando, não tenho dúvidas de que eles chegarão 
lá.  Afinal, alguém tem que dar o primeiro passo, e esses 
jovens estão com todo o gás para isso.                             

L.C.

II Maratona 
Carioca de 
Bailes

Circulando Especial

O mês de julho foi particularmente pródigo de apresentações de dança e nesta sequência registramos três grupos que se apresentaram no baile de aniversário de Bob 
Cunha e, pelo que me lembro, nunca apareceram nesta seção. (1) Cia Styllus, da academia To Dance, na Barra. (2) Patricia Pizzolato e o grupo de alunos que ela 
ensaiou para uma apresentação de samba.  (3) A nova composição do grupo de dança de Bob Cunha.  Faltou aqui o grupo de alunos de Willian e Shirley Ribeiro, 
que fotografamos durante a apresentação, e cujas fotos (assim como as dos demais) estarão disponíveis no site do jornal.
Texto: Leonor Costa. Fotos: Leonor Costa (exceto as de autoria mencionada no texto ou na foto).
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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 para agosto: (3) Paratodos; (10) 
Os Devaneios; (17) Estação Rio; (24) Or-
questra Tabajara; (31) Os Devaneios. Inf. 
tel. 9613-8079.  
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30 às 
24:30, baile para casais, dançarinos contra-
tados 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-fei-
ra do mês, os aniversariantes do mês não 
pagam ingresso e ganham bolo. Pegue o 
cupom de desconto no site do jornal ou re-
corte o anúncio publicado nesta edição. Inf. 
2549-9472 / 9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club Mu-
nicipal
Todas as segundas, das 16 às 20h, com ban-
da 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 so-
noriza o evento.  Veja a programação com-
pleta de dj Renato Ritmus mais adiante, no 
roteiro de bandas e dj’s
Orquestra Tabajara no Mackenzie
Será um “Baile da Amizade” especial, dia 
24/08, segunda-feira. Inf. tel. 9613-8079. 
Samba é a nossa raiz
Baile de segunda dentro da programação 
deste evento (v. anúncio pág. 15): 12/10, 
Baile da APDS.  Inf. 9752-2207. 

TERÇAS
Baile das Rosas no Amarelinho, Ci-
nelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no Amarelinho 
da Cinelândia, a partir das 19h, com sorteio 
e equipe de dançarinos. Próximo agendado: 
11/08 com Bd Paratodos.  Veja anúncio na 
pág. 7.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 ins-
trutores do Projeto Dança Livre, na Mansão 
das Águas.  Inf. 8706-2894.
Encontro dos Amigos com dj Guis-
ner
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 aniversa-
riantes 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 iní-
cio às 16h, sempre com banda ao vivo.  Inf. 
(21) 3294-9300 / 2578-4361.
Festa Dançante da Churrascaria 
Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h. Veja anún-
cio na pág. 16. Inf. 2558-2558.
Baile Especial na Churrascaria Gaú-
cha com concurso de bolero
Organização Flávio Marques e Manon. 
Com Bd Paratodos e equipe de dançarinos 
(opcional, por ficha). Será dia 04/08 a partir 
das 19h (v. anúncio p. 2). Inf. 9745-2305.
Orquestra Tabajara na quadra da 
Estácio
Dia 07/09, feriado, a partir das 17h. Veja 
anúncio pág. 3.  Inf. 2527-2300.
Baile das Rosas Especial, no Olym-
pico
Será dia 22/09 a partir das 17, com Banda 
Pérolas, sorteio e equipe de dançarinos. 
Veja anúncio na pág. 9. Inf. 3714-2329 / 
9753-0260 / 9472-3872.

QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico Clube, em 
Copacabana, baile de dança de salão a partir 
das 20h, com dj Murilo e música ao vivo a 
cada quinze dias. Inf.:  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 mú-
sica ao vivo.  Agenda de agosto: veja no 
anúncio da pág 2. Inf. 2620-8018 / 2717-
5023.
Happy Hour na Ac. Luciana Santos
Toda 2ª quarta-feira do mês, de 18 às 22h, 
no Centro do Rio, com dançarinos.  Inf.:  
2257-0867 / 9986-7749.
Baile de ficha na Estudantina
Toda quarta, às 18h, numa parceria de Dj 
Renato Ritmus e Regina Vasconcellos. Veja 
anúncio na pág. 12. Veja também a progra-

mação dos bailes de ficha promovidos por 
Renato Ritmus, no roteiro de bandas e dj’s, 
nesta página.
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h, com duas 
bandas. Veja anúncio na pág. 12. Inf. 2558-
2558.
Paratodos no Bar do Tom
Bailão dia 05/08, a partir das 20h, com bai-
larinos disponíveis (v. anúncio na capa). 

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 entra-
da é um prato de salgado e um quilo de 
alimento não perecível para doação. Inf. 
3391-7530.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, na Chur-
rascaria Gaúcha, Laranjeiras, com música 
ao vivo.  Última quinta: aniversariantes do 
mês não pagam ingresso e ganham bolo. 
Opcional: dançarinos pelo sistema de fi-
chas. Pegue o cupom de desconto no site 
do jornal ou neste jornal (pág.5).  Bandas 
programadas para junho: veja anúncio na 
pág. 5. Inf. 2549-9472 / 9135-9019.
Dançando na Cinelândia
Baile com muito swing e balanço, para ou-
vir e dançar, organizado por Geraldo Lima, 
todas as quintas, no Amarelinho da Cine-
lândia, a partir das 19h, com o Grupo Bossa 
Seis e artistas convidados.  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 Va-
cabrava, com música ao vivo, dançarinos e 
bufê. Próximo agendado: 13/08 (v. anúncio 
pág. 7)  Inf. (21) 2208-0043 / 9781-5120.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do Rio ainda 
em atividade.  Breve: retorno dos bailes das 
quintas.  Inf. 2232-3217.
Festa de Confraternização de fim de 
ano da Cia Marinho Braz
Já agendada para 17/12, no salão nobre do 
Fluminense F. Club (v. anúncio p. 7).

SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores contrata-
dos 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 Vas-
concellos.  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, geralmen-
te na terceira sexta do mês (veja programa-
ção completa em www.escolacarioca.com.
br). 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 Valen-
ça).   Inf.:  3872-5264.
Baile do Espaço X de Stelinha Car-
doso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira do mês, 
a partir das 18h, 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 (v. anúncio na pág. 
2). Aula grátis incluída no ingresso, das 
16:30 às 17:30h.  Dançarinos contratados 
pela casa.  Na  última sexta do mês, ani-
versariante 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 21h. Inf. 2541-6186. 
Bailes na Ac. Cristiano Pereira, Bon-
sucesso
Todas as sextas, em salão com ar condicio-
nado, na academia de Bonsucesso, a partir 
das 19h. Inf. 3868-4522. 
Dançando no Sesc do Engº de Den-
tro
Na segunda sexta-feira de cada mês o Uni-
verso 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.
Baile do TriniDance
Toda sexta, no CIB, Copacabana, a partir 
das 20h.  Inf. 9854-9827. 
Sexta Carioca na Chur. Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o melhor 
de todos os ritmos. Veja anúncio na pág. 12. 
Inf. 2558-2558.
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 (v. anúncio p. 7).  Inf. 
3017-0953 / 9973-1408
Baile 0800 na Ac Conceição da 
Bahia
Será dia 14/08, a partir das 18h, com pe-
tiscos e bebidas por conta da casa (exceto 
cerveja).   Ingresso grátis para quem levar 
um quilo de alimento não perecível, a ser 
doado ao MAP. Veja a programação de bai-
les e passeios da academia, no anúncio da 
pág. 7. Inf. 2288-2087 / 9679-3628.
Almoço dançante no Monte Sinai
Dia 21/08 (aniversário do organizador do 
evento, Alexandre Nurck), com buffet com-
pleto, bebidas e dançarinos, com animação 
do trio Hélio Silva.  Inf. 9697-6797.  Veja 
anúncio p. 7.
Baile da Primavera em Niterói
Organização de ECOAR & Leila Santa 
Clara, com música ao vivo e desconto para 
compra antecipada de ingressos.  Será dia 
11/09, com Kiko e Alex (v. anúncio p.2)  
Inf. 3601-1101 / 9961-3148 / 9348-8212. 
Baile inaugural do Congresso Esta-
dual de Dança de Salão do RJ 
O baile inaugural será dia 30/10, na Escola 
de Dança Jaime Arôxa, em Botafogo.    Inf. 
3022-5288. 
Swing do Black
Dia 02/10, abrindo a série de bailes em co-
memoração do mês do samba de gafieira. 
Só swing samba, com as bandas Novos 
Tempos, Rio Show e Paratodos (veja a pro-
gramação completa dos bailes na pág. 15 e 
detalhes deste baile na pág. 12). 
Samba é a nossa raiz
Bailes de sexta dentro da programação 
deste evento (v. anúncio pág. 15): 02/10 
(Swing do Black); 09/10 (Centro Cultural 
Cartola); 16/10 (ac. Carlos Bolacha); 23/10: 
Espaço de Dança Cristiano Pereira | Espaço 
X Stelinha Cardoso. Inf. 9752-2207.

SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança Sheila 
Aquino e Marcelo Chocolate
Com dj Leo Pers.   Primeiro sábado: dança 
de salão.  Terceiro sábado: samba de gafiei-
ra. Acesse a programação de aulas 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 tercei-
ro sábado todos os ritmos de salão com dj 
Kadu Vieira; no último sábado, dança de 
salão comandada pelo prof. Oswaldo Alba-
relli.  Sempre a partir das 20h. Inf.  3872-
5264 
Baile da Academia Jimmy de Olivei-
ra, Catete
Todos os sábados, a partir das 21h, todos 
os ritmos, com dj Kadu Vieira.  Organiza-
ção Jimmy de Oliveira e Edson Braz Inf.:  
2285-6920 / 7834-5469 (veja anúncio na 
p. 9).
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e Milonga 
Real, org. Aparecida Belotti.  Próx. agenda-
das: 08/08 (Bello Tango); 22/08 (Bellinho). 
Inf.:  9982-3212.
Bailes de tango na Escola Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectan-
go, a partir das 21h (primeira hora, tango 
canyengue).  No segundo sábado do mês, 
prática de Neo Tango, a partir das 21h. Inf.:  
2288-1173.
Saturday Night Fever no CDAC
Baile Quinzenal do Centro de Dança Alex 
de Carvalho, em Vila da Penha (sempre 
segundo e quarto sábado do mês). Em três 
ambientes climatizados, o melhor baile de 
dança de salão da Zona Norte está de volta 
e em grande estilo, com DJs especializados 
tocando o que há de mais atual nos ritmos 
dançantes. Confiram a programação: Sala 
1 - Zouk e Salsa com o DJ Rafaaa Zouk-
man; Sala 2 - Bolero e Soltinho com o DJ 
Guilherme Mendes; Sala 3 - Forró e Samba 
com o DJ Brunão. Início: A partir das 22hs. 
Mais informações no CDAC: 3391-7530 / 
9769-4272 ou acesse www.alexdancarino.
com.br.  
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), com sonoriza-
ção do prof. Fábio Silva.  Inf. 2453-1880 
/ 3833-1220. 
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com banda ao vivo.  
Org. Bernardo Garçon, a partir das 21h. 
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 (v. anúncio p. 22) organiza baile-ficha 
em seu espaço no Méier. Inf. 8142-5371.
Samba e forró ao vivo na Cia Mari-
nho Braz
Com hip-hop, zouk e salsa nos intervalos 
(v. anúncio p. 7). Inf. 2205-0118. 
Banda Hélio Silva & Samba Tropical
Todas as sextas, a partir das 20h, na Chur-
rascaria Gaúcha. Veja anúncio na pág. 12. 
Inf. 2558-2558.
Bailes da Amazonas Dance & Fit-
ness
Dia 08/08, dança de salão; dia 15/08, Trio 
de Forró; dia 22/08, prática de samba. Veja 
detalhes na pág. 13. Inf. 2613-3276.
Baile do Cícero no CSSERJ - Niterói
Dia 15/08, às 20h, com a Banda Resumo.  
Veja detalhes no anúncio da pág. 11. 
Baile de aniversário da Escola Cario-
ca de Dança
Dia 05/09, às 22h, no Tijuca Tênis Clube, 
com Banda Paratodos e apresentação do 
esetáculo de dança “O Samba e o Tango”. 
V. matéria na pág. 3.
Baile de aniversário do Conjunto 
Aeroporto
Dia 05/09, às 21h, no clube Mackenzie, 
Méier. Inf. 2280-2356 / 9994-5580 (v. 
anúncio pág. 7).
Baile Show na AABB-Rio “O Encon-
tro da Dança de Salão com a Bossa 
Nova”
Dia 15/08, a partir das 20h, com Banda No-
vos Tempos, equipe de dançarinos e show 
do cantor Pery Ribeiro.  V. anúncio pág. 7.
1º Desafio de Dançarinos Rio/Niterói/
São Gonçalo
Dia 12/09, a partir das 20h, com Novos 
Tempos e Os Devaneios, no CSSERJ, Bar-
reto. Inf. 2628-4778. V. anúncio pág. 2.
Aniversário de Kessy Goudard no 
Mauá de São Gonçalo
Baile dia 26/09, com banda Paratodos. V. 
anúncio na pág. 2.  Inf. 9471-9551.
Baile de aniversário de Marise San-
tos e Carol
Será dia 24/10, no Cl. dos Bombeiros, com 
Novos Tempos. V. anúncio pág. 7. Inf. 
3272-2678 / 9632-3718.
Samba é a nossa raiz
Bailes de sábado dentro da programação 
deste evento (v. anúncio pág. 15): 03/10 
(Ac. Jimmy); 10/10: Sesc N. Iguaçu  | Baile 
Cia Stilo Brasil; (24) Lions Club da Ilha do 
Governador. Inf. 9752-2207.

DOMINGOS
Estangostoso
Na academia Jimmy, no Catete, baile men-
sal de tango organizado por Márcio Carrei-
ro, a partir das 19h (sempre no 3º domingo 
do mês). Inf.:  2285-6920.
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às 23h, 
org. Bob Cunha e Aurya Pires. No salão de 
eventos do Pizza & Grill, Largo do Macha-
do. Inf. 2556-7765 / 9629-3072.
Domingueira dançante by Bob 
Cunha e Aurya Pires
Com cortinas de zouk, no terceiro domin-
go do mês, de 18 às 22h, org. Bob Cunha e 
Aurya Pires e sonorização de Viviane Chan. 
No salão de eventos do Pizza & Grill, Largo 
do Machado. 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. 9) 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 lapabomma-
landro@gmail.com e peça para fazer parte 
da lista amiga obtendo bom desconto no 
ingresso (gentileza informar onde encon-
trou esta dica).
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das 20h, no 
Clube dos Democráticos, no Centro do Rio, 
com banda ao vivo.  Inf. 2252-4611.
Domingueira do Clube Canto do Rio, 
Niterói
Todos os domingos, a partir das 19h, com 
banda ao vivo (veja programação na pág. 
2).  Inf. 2620-8018 / 2717-5023.
Domingueira do Méier, Cl. Macken-
zie
Todo domingo, de 18 às 22h, com sonori-
zação 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 dan-
çante, das 13 às 19h, com banda ao vivo. 
Inf.: 2569-4822 ou www.club municipal. 
com.br.
Baile da Cia Marinho Braz
Domingueira dançante no primeiro e ter-
ceiro domingo do mês, na Cia Marinho 
Braz, Laranjeiras (v. anúncio p. 7). Inf. 
2205-0118. 
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todas os domingos, a partir das 20h, o forró 
mais quente da cidade com duas bandas. 
Veja anúncio na pág. 12. Inf. 2558-2558.
Aniversário de Leo Fortes

Dia 02/08, de 20h à 1h, no CIB, Copaca-
bana, com djs Marcelinho e Pedrada.  Veja 
detalhes no anúncio da pág. 16.  Inf. 7148-
6958.
Festa temática do Domingos Dan-
çantes, no Olympico Club
Em agosto serão duas.  Dia 09/08, em 
homenagem ao Dia dos Pais; e dia 16/08 
comemorando 7 anos do evento.  Com o 
Grupo Trinidance e dj Murilo (recorte os 
anúncios das p. 12 e 13 e obtenha desconto 
no ingresso). Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
Baile de aniversário do Studio de 
Dança Henrique Nascimento
Será domingo, dia  16/08, 19h, no Macken-
zie, Méier, por ocasião do encerramento do 
“Workshop dos Famosos”.  V. anúncio p.7).  
Inf. 9752-2207.
1º Mega baile do São Cristóvão Im-
perial.
Dia 16/08, das 16 às 24h, com as bandas 
Karibe e Resumo (v. anúncio p. 12). Org. 
Bernardo Garçon. Inf. 2771-1622 / 9399-
0646 .
Baile da Amazonas Dance & Fitness, 
no J. Botânico de Niterói
Será dia 30/08, a partir das 11h, com entrada 
franca. V. anúncio p. 13. Inf.: 2613-3276. 
Baile de Aniversário de Allan Lobato, 
em Cabo Frio
Será dia 30/08, em almoço dançante anima-
do por Lenildo do Forró.  Veja anúncio na 
pág. 24.  Inf. (22) 2644-3233 / 9271-6398.
Encontro dos dançarinos no Clube 
Combinado 5 de julho, Barreto, Ni-
terói
Será dia 06/09, com 3 bandas: Rio Show, 
Copa 7 e Brasil Show.  Desconto para com-
pra antecipada de ingressos.  V. anúncio 
pág. 11.  Inf. 9573-8191
2º Baile do Século no Gr. de Rocha 
Miranda
Será dia 06/09. Organizado pelo grupo Ami-
gos da Paz, com 3 bandas (Brasil Show, No-
vos Tempos e Devaneios), a partir das 14h.  
Inf. Bira 3423-8207 / 9603-6772.
Comemoração do 2º Ano do Jornal 
Falando de Dança
Será no evento “Domingos Dançantes” by 
Glorinha, no Olympico Club, Copacabana, 
dia 11/10, véspera de feriado. Informações 
com Aragão: t. 9202-6073.
Samba é a nossa raiz
Bailes de domingo dentro da programação 
deste evento (v. anúncio pág. 15): 18/10: 
Bira Santos Dança de Salão, em Mal. Her-
mes (Rio) e Studio S, no Barreto (Niterói); 
25/10: Domingueira Bom Malandro, Lapa 
(Rio); 31/10: Baile de Encerramento no 
Mackenzie (Rio). Inf. 9752-2207.

OUTROS EVENTOS:
Gardel, musical de tango
Espetáculo em cartaz todos os sábados 
do mês de agosto, às 19h, contando com 
apresentações de tango executadas por Bob 
Cunha e Aurya Pires.  Inf. 2556-7765 / 
9629-3072.
Passeios com Conceição da Bahia
Veja no anúncio da pág. 7 a programação de 
passeios organizados pela profª Conceição 
da Bahia.  Inf. 2288-2087 / 9679-3628. 
3º Concurso de Dança de Salão do 
Rodo Shopping de S. Gonçalo
Agosto. Todas as segundas-feiras de agos-
to, a partir das 19h, com inscrições grátis.  
Organização Reinaldo Gonçalves.  Inf. 
9741-8373.
4º Workshop de Forró Universitário
Organizado por Marquinhos do Forró.  Será 
dia 16/08, na Ac. Jimmy.  Inf. 9251-3248. 
Show do cantor Márcio Thadeu
Será dia 06/08, quinta-feira, a partir das 
20:30h, no Espaço Telezoom, Leblon.  Veja 
anúncio na pág. 2.
Mostra de Dança da Rio Sampa
Dias 08/08 e 13/08 (sábados), a partir das 
13h, com a participação das academias da 
Baixada e Grande Rio.  Sorteio de brindes.  
Inf. 23667-4662.  V. anúncio pág.7.
Curso de formação de professores 
metodologia Jimmy de Oliveira
De 10/08 a 18/12, na Academia Jimmy de 
Oliveira, Catete (veja anúncio na pág. 9),  
Inf. 2285-6920 / 7834-5469.
Show do cantor Pery Ribeiro
Dia 15/08, no Baile Show organizado por 
Cristiano Salgado, em homenagem à Bossa 
Nova.  V. anúncio pág. 7.
Workshop dos famosos
Será domingo, dia  16/08, no Mackenzie, 
com professores que já participaram do 
quadro Dança dos Famosos, da Rede Glo-
bo. V. anúncio pág 7.  Inf. 9752-2207. 
Jazz 40º
Espetáculos e debates, no Teatro Cacilda 
Becker, de 19 a 23/08. Veja anúncio na 
pág. 9.
17º Workshop da pousada A Marca 
do Faraó, em Cachoeiras de Macacu
De 11-13/09. V. anúncio pág. 2. Inf. 9399-
6284.
Baila Brasil no Teatro do América
Reestréia dia 18/09, sexta-feira, com duas 
seções, 18 e 20h.  V. anúncio pág. 13. Inf. 
2711-8297 / 2714-9048 / 9399-6284. 
Cabo Zouk
Dias 26 e 27/09, em Cabo Frio, aulas com 
os melhores do zouk, baile e passeio. Veja 
anúncio na pág. 23.  Inf. (22) 2644-3233 / 
9271-6398.
Congresso Estadual de Dança de 
Salão do Rio de Janeiro
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.
Semana da Dança de Salão
Será comemorada com vários eventos em 
toda cidade, de 29/11 a 05/12. Uma iniciati-
va da APDS-ZO, com o apoio do Sindicato 
dos Profissionais de Dança do RJ (SPDRJ). 
Está agendada uma reunião dia 18/10, do-
mingo, às 11h, na academia de Stelinha 
Cardoso, para que as academias de dança, 
interessadas em aderir ao projeto, apresen-
tem suas propostas (bailes, workshops, pa-
lestras, trabalho comunitário, ou qualquer 
outra atividade que possa colocar em evi-
dência a dança de salão). 
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.  

Outros Estados:
Campeonato de dancesport
Será de 02/08, 2º Campeonato Brasileiro de 
Dança Esportiva no dia 02/08, em São Pau-
lo (SP).  Inf. em www.cbdance.com.br.
Samba é a nossa raiz
Bailes de outros Estados, dentro da progra-
mação deste evento (v. anúncio pág. 15): 
17/10: Academia Stilo e Dança, em Brasília 
(DF) e Escola de Dança Kala Al Rabie, em 
Salvador (BA).

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, mês de agosto: 
Bangu A. C, às segundas; Estudantina, to-
das as quartas e sábado dia 17 ; Irajá A. C., 
dias 14 e 28 (sexta); Clube dos Aliados, dias 
8 e 22 (sábados). 
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. Progra-
mação já agendada para agosto (sujeira a 
alteração): (1) Flash Black no Clube Ma-
ckenzie (convites c/Regina Secretaria do 
Clube); (2) Empório Show de S. João de 
Meriti; (3) Império Serrano (0800); (4) 
Centro Esportivo Sebastião Ferraz (0800); 
(5) Churrascaria Marlene; (7) RioSampa; 
(8) Haras Viana Guapimirim; (9) Municipal 
Almoço dos Pais; (11) Sport Club Jequiá 
-Ilha do Gov.; (12) Casa de Show Sem 
Comparação -V. da Penha; (13) Casa de 
Elandre; (14) RioSampa; (15) Clube Trás 
dos Montes - Particular; (16) Maricá - Festa 
da Cidade; (18) Bonsusseco F. Clube; (20) 
Jóquei Clube do Castelo -Particular;(21) 
Casa de Viseu; (22) Casa de Show Ribalta 
- Particular; (23) Bombeiros de Madureira; 
(28) RioSampa; (29) Assoc. dos Emp. do 
comercio (Casal 20); (30) Canto do Rio - 
Niterói
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446.
Programação já confirmada para agosto: 
(1) Estudantina; (2) Clube dos Democráti-
co; (6) Gafieira Elite; (8) Oásis - Barra; (9) 
Marinha Vila da Penha; (13) Churrascaria 
Gaúcha; (15) AABB da Lagoa (Cristiano 
Salgado); (17) Clube Municipal; (21) Mega 
Show; (22) Helênico Clube; (23) Lapa 40 
Graus; (29) Estudantina Musical; (30) Ma-
rinha da Vila da Penha.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308; 
2464-1190; 3359-6753; 7862-0558 id:83* 
67257. Agenda de agosto: (1) Tamoio 
Sport Club - Cabo frio; (2) Lapa 40 graus; 
(3) Sport Club Mackenzie; (4) Gaúcha; (5) 
Bar do Tom; (7) Mega show; (8) Estudanti-
na Musical; (9) Lapa 40 Graus; (11) Ama-
relinho da Cinelândia; (14) West Show; 
(16) Clube dos Democráticos; (21) São 
Pedro d’Aldeia Sport Club; (22) Estudan-
tina Musical; (23) CBSM - Vila da Penha; 
(27) Churrascaria Gaúcha; (28) West Show; 
(29) Helênico Clube; (30) Lapa 40 graus; 
(31) Clube Municipal. Programação sujeita 
a alteração, aconselhamos confirmar nos 
telefones acima 
Banda Status Show Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa)
Agenda de agosto já confirmada: (1) Clu-
be Absolut de São João de Meriti; (5) Casa 
de Show Sem Comparação -Vila da Penha; 
(7) Casa de Viseu; (8) Helênico Clube; 
(10) Clube Municipal; (11) Clube Comer-
cial de Volta Redonda; (14) Cooperativa 
de Pau Grande; (15) Festa Particular; (21) 
Riosampa; (21) Clube dos Oficiais do Exer-
cito- Vila Militar; (22) Assoc. Atlética Vila 
Isabel; (28) Castelo da Pavuna; (29) Social 
Clube de Meriti.
.....................................................
Programações sujeitas a alterações sem 
aviso prévio, sugerimos ligar antes  para 
confirmar o evento.  



Nilce Oliveira Fotos
Fotografia de eventos

Contato:
(21) 9616-2742 

nilceoliveirafotos@gmail.com
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Mensagens dos leitores

Em primero lugar, gostaria de agradecer especialmente a 
vocês pela entrevista sobre o Jornal Falando de Dança, o 
que me esclareceu muito sobre o modo como se organiza 
essa publicação mensal que se tornou a maior referência 
para a dança de salão no Rio de Janeiro.  Como prome-
ti inaugurar, com muito orgulho, a coluna “Pergunte ao 
Mestre Osvaldo”, segue a pergunta que gostaria que ele 
respondesse no jornal: “Mestre Osvaldo, qual era a dife-
rença entre os dancings e as gafieiras?” 
Felipe Berocan, antropólogo e pesquisador, por 
email
NR: Agradecemos a contribuição do Felipe e informa-
mos que já passamos a questão a Mestre Oswaldo, que 
está se encarregando da resposta para a próxima edição.
.........................................................................................
Nossos dançarinos terão que aprender aulas de postura, 
dança clássica, rítmica e  expressão, enfim, começar do 
zero.
Ney Leblon, prof. de dança de salão, por email, a res-
peito do I Congresso de Dancesport do Rio de Janei-
ro
........................................................................................
Gostaria de saber se vcs poderiam me orientar a respeito 
de como eu poderia me tornar um bolsista em uma aca-
demia de dança e se vcs indicariam alguma academia. 
Marco Antonio da Silva, por email.
NR: Agradecemos o contato, Marco Antonio.  Consulte 
os anúncios de academias publicados nas páginas 22 e 
23 e escolha uma academia próxima a seu trabalho ou 

residência.  Nor-
malmente, em se 
tratando de cava-
lheiros, as por-
tas estão sempre 
abertas para no-
vos bolsistas.
............................

Li no jornal (de outra pessoa), as reportagens sobre a 
morte da mamãe e por este motivo agradeço a você e a 
todos que participaram deste trabalho. Gostaria de ad-
quirir um exemplar (Edição 19).
Ana Cristina de Souza Rondon (Professora Aninha, 
filha da mestra), por email
NR: Nós é que agradecemos o contato, Aninha, e já en-
caminhamos vários exemplares para o endereço forneci-
do, para você e seus irmãos.
........................................................................................
Gostaria de saber se vocês têm uma boa indicação de uma 
academia de dança de salão nos arredores do Méier.
Taíssa Muniz, por email
NR: Nas últimas páginas deste jornal, e também nos 
banners publicados em www.jornalfalandodedanca.com.
br, o leitor encontrará vários endereços de academias de 
dança, à sua escolha.
.........................................................................................

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

Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como  no pa-
rágrafo anterior) que lhe encaminharemos um exemplar 
com os dados de cobrança (R$ 42,00 por ano, para rece-
ber todo mês seu exemplar em casa!).
.........................................................................................
Divulgação em nossos espaços (jornal, blog, site)?
Fale com Aragão: 
(21) 2551-3334 ou 9202-6073 ou, ainda, 9519-6565.
.........................................................................................
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SINDICATO DOS 
PROFISSIONAIS DA 
DANÇA DO 
ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

AV. PRES. VARGAS 
583b - SALA 2206 - 
CENTRO - RIO

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

Foto & Filmagem Digital

Direção: André Lima

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

Dança de Salão
Foto-Jornalismo
Publicidade
Produtos
Shows
Artistas
Books
Casamentos
Aniversários

Ana Rosa de Aragão
CRP 05/31149

Copacabana

Informações:
9188-7878

anarosaaragao@hotmail.com

Psicóloga

Subloca-se horário
de consultório

em Copacabana

Retiramos doações

TEL. (21) 3879-9600
EXÉRCITO DA SALVAÇÃO



AULAS - SHOWS - EVENTOS

www.bobcunhayauryapires.com
Tels. (21) 2556-7765 / 9629-3072

R. Barata Ribeiro 271, sobrado - Copacabana - RJ

Inf.: (0XX21)2547-0861

Alvaro’s Dance
DANÇAS DE SALÃO

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

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

Dir.: Álvaro Reys

Prof. Pedrinho Alves
Aulas particulares e em grupo

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

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

Petrópolis

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

Av. Dom Helder Câmara (antiga Suburbana) nº 5759 sb - Todos os Santos - RJ
Inf.: (21)3899-7767 / (21)9752-2207 - Email: sac@henriquenascimento.com.br

(próximo ao NorteShopping e próximo à saída 4 da Linha Amarela)

Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet
Visite nosso site: www.henriquenascimento.com.br

Studio de Dança Marquinhos Copacabana
Tel.: (21)2256-1956 e 2548-7755

Av. N. Sa. Copacabana 427 - gr. 302/303 - Rio de Janeiro - RJ

Sábados: baile de ficha, início 19:00h

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

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado

Universo da Dança Amantes da Arte
Dir.: Cláudio Almeida - Carolina Leão - Jailson Marinho

s rito ms oo sd !o
T

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
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www.luizvalenca.com.br

Tel.: 3872-5264

Dança de Salão

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

aula Grát s.
1

i
a

Bailes todas Sextas 19:00 e Sábados 20:00

Patrícia & Javier Amaya
TANGO - VALS - MILONGA

Aulas Individuais e em Grupos

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

Todos os níveis

Profª Luciana Santos

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

Academia Luciana Santos
Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

Inf. 2257-0867
9986-7749

Happy Hour
18 às 22h na
2ª quarta-feira do mês,

com dançarinos

PROGRAMAÇÃO NO SESC DE NITERÓI

REINALDO GONÇALVES

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

2009
Escola de Dança

Dança de salão: 4ª feira - 17:30/19:00h ; Sábado - 13:00/15:00

Ritmos quentes (zouk - salsa - forró): 4ª feira - 19 às 21h
(iniciante); 15:00/17:00 (intermediário)

Barreto - Niterói

SStudio
Sandra Lopes
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

Botafogo
R. São Clemente 155

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

José Magela
Danças

de Salão

Rock
Tango
Bolero

Samba no pé
Samba de gafieira

Preparação corporal para cenas

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

2246-4759 / 9728-8220
Contato:

AABB-Tijuca
R. Hadock Lobo 227 - 2º andar
2ª/4ª/6ªs feiras a partir das 18h
Tel. 2569-3222 / 2214-5233*
 (*a partir das 14h)

AABB-Rio
Av. Borges de Medeiros 829

    (salão granito) - Leblon
    3ª/5ª feiras a partir das 18h

Tel. 2247-7422

Espaço de Dança Cristiano Salgado
Visite nosso site: www.cristianosalgado.com.br



R. Luís Beltrão 160 - cobertura
Shopping Center Point

Vila Valqueire

Centro de Dança Valqueire
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Ballet, Jazz, Sapateado,
Dança do Ventre, Dança Cigana
e muito mais - Adulto e Infantil

Inf. 2453-1880 / 3833-1220
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O TERÇAS E QUINTAS:

zouk e salsa: às 19h
curso de forró: às 20h


SEGUNDAS E QUARTAS:
dança de salão

níveis iniciante e intermediário


BAILES (dança de salão):

(entrada franca)
todo 1º Sábado do mês

SÁBADOS:
dança de salão: níveis iniciante

(10:30h) e intermediário (15h)
zouk: às 15h (intermediário)



INSCRIÇÕES ABERTAS

Informações: R. Bento Lisboa 64 - Catete - tel. 2245-6861 / 7899-8273

WORKSHOPS MÊS DE AGOSTO

DOM 02/8
CURSO DE

WELLINGTON LOPES
BETINA PARODDY

PEGADAS

DOM 02/8

KARINA CARVALHO

SALSA
RODRIGO DE OLIVEIRA

WORKSHOP DE

CABO ZOUK
Um evento que vem pra mostrar os melhores do zouk e

as belezas da Região dos Lagos, cheia de encantos,
praias e lugares maravilhosos!

Venha desfrutar deste paraíso
ao ritmo envolvente do zouk

Info.: (22) 2644-3233 / 9271-6398
allanlobatopaiva@yahoo.com.br

Local aulas / baile:
Clube Musical Santa Helena

Solicite-nos a programação completa
Desconto para pagamento antecipado

Realização

-
- 6 horas de aulas
- baile Noite Caliente
- translado Cabo Frio/
  Arraial do Cabo
- passeio de barco
- tarde dançante na 
  Praia do Forno
- translado de
  volta a 
  Cabo Frio

camisa do evento

Com
Alex de Carvalho -

Allan Lobato -
André Negrão -

Lídio Freitas -
Luís Florião -

Luiz Fernando -
Dj Anibal Feifer -

de Doel acú nçaN
Renata

Pe anha

Inf. (21) 2221-1011 / 9879-1502 / 8882-8950
Com este: uma aula e matrícula grátis

R. Visc. do Rio Branco 14
sobrado - Centro - Rio

www.renatapecanha.com.br

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

Inf.: (21) 3868-4522 R. Cardoso de Moraes 250
Bonsucesso

Salão com ar
condicionado

Profissional da Dança de Salão e Coreógrafo

Todos os ritmos de salão, inclusive
tango, forró, salsa e zouk
Dança do ventre e Yoga

Trabalhamos equilíbrio, postura,
coordenação motora e musicalidade

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

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

2223-4066

Novo!
Samba de gafieira

c/ Stelinha Cardoso
iniciante

intermediário

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

Mais que um DJ:  é a

GUISNER PRODUÇÕES

Mais detalhes em
www.guisnerdj.com.br

Temos tudo para
animar sua festa!

Av. Meriti 1600 - Vila da Penha

Pç. Demétrio Ribeiro 17 - sala 302* - - RJ
tel. 2220-0907 / 9999-3867 

Copacabana
*(entre Princesa Isabel e Prado Jr)

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

Icaraí

email:
estudiosolangedantas

@hotmail.com

Solange Dantas Ivan SannaAgosto: novas turmas de TANGO



Aceitamos todos os cartões de crédito e tickets refeição.

Churrasco completo de carnes nobres e os melhores e mais
saborosos pratos da cozinha brasileira einternacional.
Sushibar com as delícias da culinária japonesa.

Acesso ao segundo andar com escada rolante.
Ar condicionado central

Agora mais uma opção após às 18:00h!

Estacionamento gratuito com serviço de manobristas.

Rodízio de Pizza
Eventos e Aniversários

com DJ
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Rua do Catete, 104 tel: 2128-5650 - www.estacaorepublica.com.br
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Baile de
Aniversário

Com Lenildo do Forró e cortinas de dança de salão e zouk

Domingo, dia 30 de agosto, às 12h, no Real Festas
R. Raul Veiga 515, Centro, Cabo Frio

Entrada: Camisa (R$ 30,00), com almoço (strogonoff) e bebida liberada

Reservas antecipadas: (22) 2644-3233 / 9271-6398

OJERAV-ODACATA-EIREGNIL

MASC. - FEM. - INFANTIL - CIRÚRGICO

Contato:

tel. 2205-3975
Endereço:

R. das Laranjeiras 21 - Lj 4
www.impulsaolingerie.blogspot.com

contato@impulsaoonline.com.br

www.capezio.com.br

Aprenda a dançar em casa

JAIME ARÔXA

Ou, ainda, na LOJINHA DO ARÔXA:
R. S. Clemente 155 - fundos - tel. 2286-4171

com

Compre seu DVD
por e-mail ou tel.

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

(das 10:00 às 22:00h)

(das 10:00 às 22:00h)Telefone da Escola: (21) 2286-0065


