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Destaque de capa:

Bruno Motta

Falando de

Dança
Edição nº 23 - Ano II SET/2009

Jornal

Campeonato Intercontinental de Tango
2009: Brasil é o primeiro país a realizar
uma etapa do concurso fora da Argentina

CBDANCE realiza o I Congresso de Dança
Esportiva no Rio de Janeiro, com o apoio
do Jornal Falando de Dança e
participação de professores cariocas

Puerto Rico World Salsa Open:
brasileiros arrebatam a sexta e a sétima
colocações. Na foto, Carine Morais e
Rafael Barros, sétimos colocados

Nesta edição, detalhes de seu baile de
aniversário, que será dia 31 de outubro,
no Tijuca Tênis Clube, com a banda
Paratodos

E mais:
Baila Costão
Projeto Ojuba Axé 
Encontro dos Mestres
Workshops e congressos Brasil afora
Nosso correspondente no Mundial de Tango
Coluna Ponto Musical
Coluna Rio que Mora no Mar
Roteiro de bailes e bandas
Circulando: a coluna social da Dança de Salão 



BAILE DE FICHA

Toda Sexta-Feira a partir das 19:00h

CENTRO DE DANÇA
JIMMY DE OLIVEIRA

Rua do Catete 112

ANIVERSÁRIO
DE REGINA

VASCONCELLOS

Baile de Ficha (opcional):

Estudantina - às quartas
No Baile do Renato Ritmus

Gaúcha - às quintas
No Baile da Graça

Contato: 2252-3762
                8117-5057

Dj Viviane Chan
Arte e divulgação:
Jornal Falando de Dança

SEXTA

11 SET

Email:
regina-vasconcellos@hotmail.com

BAILE DAS FLORES
TERÇA - 15 SET - 19 às 24h

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

Rua das Laranjeiras 114
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Informações:
(21) 9745-2305

Organização:
Flávio Marques e Manon

CHURRASCARIA GAÚCHA

Comemorando
o aniversário
da Manon!
Traje colorido (não obrigatório)

Domingueiras (19h)
06/09 - Pingos e Gotas
13/09 - Paratodos
20/09 - Resumo
27/09 - Os Devaneios

Quartas dançantes (15h)
02/09 - Silvinha Chiozzo
09/09 - Luizinho & Cia

16/09 - Pop Music
23/09 - Domingão

30/09 - Narciso Show

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023
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09 SET
QUA - 19h

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

Cais Cultural - Rua Sacadura Cabral 63 - sobrado
Praça Mauá - Centro - RJ - tel. 2223-4544 (reservas)
Couvert: R$ 15,00 (quinze reais)w
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NOVA
EDIÇÃO

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

04/09 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

11/09 -

18/09 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

25/09 - Gaúcho e Helton
Banda Status

Gaúcho e Helton
Banda Status

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

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

Novos Tempos
Os Devaneios

Info: 2628-4778

Ingressos Antecipados: R$ 12,00

       Mesa + 4 ingressos: R$ 50,00

&

Relações Públicas
Moacir de NiteróiEstacionamento Privativo
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APOIO
CULTURAL Bruno Lessa

Rua Gal. Castrioto, 216 - Barreto - Niterói



CARLINHOS MACIEL
CONVIDA

Inf.: 2295-6892 / 8212-2969 Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116

Copacabana

NOITE GÓTICA

SORTEIO DE
2 APARELHOS DE DVD

23
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2
0
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Arte e divulgação: www.jornalfalandodedanca.com.br

Traje (não obrigatório): preto - rosa - lilás

Dama de Ouro não perca!

QUI

10
SET
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

QUA

02
DEZ
19:30h

IRAJÁ A. C.

SHOW

BANDA

Aniversário
Angela Abreu

BRASIL

COM A

Inf. 3017-0953 / 9973-1408

21h

9994-5580

CONJUNTOAEROPORTO
BAILE DE ANIVERSÁRIO

SÁB
05
SET

Clube Mackenzie
Méier

Inf. 2280-2356

Estrada Bento Barbosa, 2600 - Marambaia - Tinguá - tel. 3767-4561

Fazenda São José

DOM

15
NOV
FERIADO

9 às 19h

24ª Excursão e Pic Nic Show
(a mais tradicional do Rio)

Um dia inteiro curtindo toda a infra estrutura da Fazenda São José*

* parque aquático, quadras de esporte, churrasqueiras, cavalos e charrete, com entrada liberada de alimentos, exceto bebidas

E 10 horas de baile em 3 ambientes com

BRASIL SHOW & COPA 7
GRUPO SÓ LIMPEZA E VETERANOS DO PAGODE

NATIVOS DO FORRÓ
DJ JAMILSON

(ônibus saindo de vários bairros do Rio, Baixada e Niterói)

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

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 PÉROLAS

TER - 08 SET

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



Ficamos felizes 
em perceber que, 
apesar de já bem 
posicionados em 
suas carreiras, 
e muitos 
ministrando aulas 
em congressos 
de dança, esses 
profissionais 
tiveram a 
humildade de 
dispensar dois 
dias de trabalho 
para voltar à 
sala de aula e... 
estudar!    

Curiosidade para
descobrir, 
humildade para 
aprender

Eram todos profissionais 
de dança com anos de ati-
vidade, a maioria com sua 
própria academia.  Dentre 
eles, os campeões nacio-
nais de dança esportiva em 
cadeira de rodas, um casal 
campeão do Brasil Salsa 
Open (etapa São Paulo, 
2007), um vencedor da 
Dança dos Famosos (2ª 
edição), uma coreógrafa de 
quadro de dança do SBT 
(Bailando por um sonho), 
integrantes (e/ou diretores) 
de cias de dança, e alguns 
com bem sucedidas passa-
gens pelo exterior. 
   Em sendo nosso primeiro 

trabalho como apoiadores 
de um evento da magni-
tude de um Congresso, foi 
bastante recompensador 
ter obtido participação de 
tamanho peso no I Con-
gresso de Dança Esportiva 
do Rio de Janeiro, realiza-
do nos dias 30 e 31/07 na 
UERJ.  
   Todos eles aceitaram o 
convite do Jornal Falando 
de Dança, que os indicou 
à CBDance para participar 
do evento.  
  Faltaram cadeiras na sala 
onde foi realizada a pales-
tra da presidente da CB-
Dance, Carla Salvagni, e da 

treinadora espanhola Eva 
Angues.  Várias pergun-
tas foram feitas pedindo 
esclarecimentos sobre os 
tópicos abordados - dentre 
os quais, o tema “A Dança 
Esportiva prejudica a Dan-
ça de Salão?”.  E as aulas, 
de movimentos básicos de 
danças latinas, tiveram alto 
rendimento, face ao nível 
técnico dos participantes, 
o que muito impressionou 
a treinadora da IDSF (Fe-
deração Internacional de 
Dança Esportiva).  
   Mas mais impressiona-
dos ficamos nós, ao cons-
tatar a curiosidade desses 

profissionais em conhecer 
esse novo campo de traba-
lho que está começando a 
se desenvolver no país - e 
seu interesse em absorver 
as informações passadas 
por Eva Angues.  
   Sobretudo, ficamos feli-
zes em perceber que, ape-
sar de já bem posicionados 
em suas carreiras, e muitos 
ministrando aulas em con-
gressos de dança de salão, 
esses profissionais tiveram 
a humildade de dispensar 
dois dias de trabalho para 
voltar à sala de aula e... es-
tudar!    
   A eles, nossos parabéns.

Por Leonor Costa
Editora

Mensagem ao Leitor
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De volta à sala de aula: profissionais de dança atentos à palestra de Carla Salvagni e Eva Angues.

foto: Leonor Costa

Divulgação:

Festa de Fim de Ano da Cia. Marinho Braz

Local: Salão Nobre do Fluminense

Apresentações de Dança

Diversos Dj’s

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

DA CIA. MARINHO BRAZ
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End.: Tr ves a Euri es de Mato , 4 - La anjei as  Tel  0 1 2205 01 8 w
c amarinhobraz. om.br

Ensaio do Bloco
“Só Capim e Canela”

17/Dez

1º e 3º
Dom do mês

18h

Toda 6ª
22h

$10 antecipado
$15 na hora

INGRESSOS:

Todo
Sábado

22h

RODA DE SAMBA

AO VIVO

Trio Potiguá, ,

Filhos do Nordeste, Rapacuia,

Trio Nordestino e muito mais!

Trio Pé de Serra

Dj i u B j

Bateria Samba Show

Mais...

Nos intervalos:

Forró kum Zouk

Baile de

Dança de Salão

Dj Najla    Dj Paixão
Pista 2:

Os melhores Dj’s
do circuito de ZOUK

Dj Paixão

Pista 1:

Pista 2:

Nos intervalos:

Dj Najla      Dj Paixão

Xote e Forró Pé de Serra

Samba * Zouk * Salsa
Soltinho * Bolero * Tango

Pista 1:



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 à
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

 03/09 - Banda Novos Tempos

Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br

arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br

BAILE DE FICHA

CHURRASCARIA GAÚCHA

(OPCIONAL),
QUINTA-FEIRA, NA

 10/09 - Conjunto Aeroporto

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)

 17/09 - Banda Novos Tempos
 24/09 - Banda Paratodos
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fotos: Leonor Costa

Da esquerda para a direita, de cima para baixo, alguns dos profissionais presentes ao Congresso: (1) Alê Villar 
(Ac. Jimmy, Catete, Rio), com aluna de ed. física da UERJ; (2) Nayara Melo e Fernando Schellenberg (Ac. 
Jimmy); Renata Peçanha e Jorge Peres (Núcleo de Dança Renata Peçanha, Centro do Rio); Juliana Farias e 
Luiz Cláudio Passos (Escola Carioca, Tijuca, Rio); Rafael Oliveira e Juliana Lopes (Centro de Dança Alex de 
Carvalho, Vila da Penha, Rio).

Gustavo Loivos e Aletheia Hope (Amazonas Dance and Fitness, Centro de Niterói); Reinaldo Gonçalves e Ana 
Paula Castro ( Escola de Dança Reinaldo Gonçalves, Centro de Niterói e Centro de São Gonçalo); Graciele Da-
maceno e Allan Lobato (Núcleo de Dança Allan Lobato, Região dos Lagos: São Pedro D’Aldeira-Cabo Frio-Rio 
das Ostras); João Batista (prof. de educação física rede municipal, Rio); alunos de João Batista com treinadora 
Eva (que se apresentaram no Congresso de Dancesport de São Paulo)

Rodrigo Ferreira e Victória Mendonça (Studio Latino, Ilha do Governador, Rio); Hosânia Nascimento e Max 
Allan (Projeto Dança Livre, Jacarepaguá, Rio); Paulo Sérgio Soares e Brenda Fernandes (Jaime Arôxa, Bota-
fogo, Rio); Fabiana Torezzani e Diogo Carvalho (Escola Carioca, Tijuca, Rio); Patricia Pizzolato e Leandro 
Azevedo (Ac. Lá na Gafieira, Barra, Rio), com Carla Salvagni e Eva Angues. 
   Participaram, ainda, 10 alunos da UERJ (ed. física); 3 professores do Laboratório de Programas de Culturas 
Populares e Folclore / UERJ; e Viviane Macedo (campeã nacional de dancesport em cadeira de rodas, cadeiran-
te, juntamente com Luiz Cláudio Passos, condutor).

Verinha Reis Convida você
a conhecer

Realização: Academia de Dança Família Reis
Nilópolis: R. Rodrigues Alves, 1667 - Centro de Nilópolis (ao lado da padaria Lilian)-RJ
São Gonçalo: Av. Edson , 346 - Bairro: Santa Catarina - São Gonçalo - RJ

Baile de Ficha no Largo do Machado4 e 18 OUT - 18h

Com excelente equipe de dançarinos - Rua do Catete 326 - Catete - Rio - RJ 
(ao lado da Sendas do Lgo. do Machado) - Inf. (21) 9925-4432

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 

Breve, no site: nossa cobertura fotográfica do I Congresso de Dança Esportiva do Rio 
de Janeiro.  E ainda: fotos do II Campeonato Nacional de Dança Esportiva, em São 
Paulo, com vídeo da apresentação especial dos alunos do prof. João Batista.
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Dancesport
foto: Miguel Cavallaro

Recorde de público e participantes no III Congresso 
Internacional de Dança Esportiva, realizado em São Paulo

Em sua terceira viagem ao Brasil, 
como treinadora designada pela IDSF 
(Federação Internacional de Dança Es-
portiva) para promover a preparação 
de multiplicadores e competidores no 
país, Eva Angues diz-se muito feliz 
com a evolução dos participantes e o 
aumento do nível técnico da competi-
ção, que incluiu duas categorias pré-
competitivas, de amadores (G e F), e 
uma de nível profissional (E).  

Encontro Científico.
Nesta edição, que ocorreu entre os 
dias 24 e 28 de julho, além das aulas 
da treinadora (Master Class, inician-
tes/iniciados latino e standard, curso de 
treinador latino D e Standard E) houve 
o primeiro Encontro Científico promo-
vido pela CBDance.  “Nove trabalhos 
foram escolhidos, apresentados, discu-
tidos e publicados nos anais da Con-
federação”, informou-nos o prof. João 
Batista da Silva, um dos quatro pesqui-
sadores do Rio selecionados para o En-
contro.  “Além dos trabalhos, tivemos 

três excelentes cursos sobre História 
da Dança de Salão, Dança e Educa-
ção, e Pesquisa Acadêmica em Dança 
de Salão”, completou.  Fora isso, Eva 
Angues proferiu palestra sobre a Dan-
ça Esportiva nas Olimpíadas, um tema 
que deixa empolgado qualquer dança-
rino com espírito competitivo.

Congresso no Rio
A idéia evoluiu de conversações entre 
Leonor Costa, editora do Jornal Falan-
do de Dança, e Carla Salvagni, presi-
dente da Confederação Brasileira de 
Dança Esportiva (CBDance) e articu-
lista do Jornal.  Em 2008, os diretores 
do Jornal Falando de Dança já haviam 
ciceronado Carla e Eva Angues durante 
a primeira visita desta ao Rio, e a partir 
daí surgiu a idéia de introduzir oficial-
mente a dança esportiva no Rio de Ja-
neiro.  Aproveitando o período entre a 
realização do Congresso em São Paulo 
(24-28/07) e do Campeonato (02/08), 
Carla Salvagni trouxe  novamente ao 
Rio a treinadora espanhola, para pro-

mover o I Congresso de Dança Espor-
tiva do Rio de Janeiro.  Para isso, além 
do apoio do Jornal Falando de Dança, 
no contato com profissionais cariocas 
(ver “Mensagem ao Leitor”), a CB-
Dance contou com o apoio do prof. 
João Batista, nos contatos junto ao Ins-
tituto de Educação Física e Desportos 
da UERJ, que concordou em abrigar 
o evento, cedendo sua infraestrutura e 
ampla sala de ensaios.  Os resultados 
foram tão satisfatórios que a diretoria 
do IEFD renovou o convite para a rea-
lização do II Congresso, em 2010.

Objetivo Final: as Olimpíadas
Não resta dúvida que ser incluída como 
modalidade competitiva nas Olim-
píadas sempre foi o objetivo final da 
IDSF, desde quando a “Federação In-
ternacional de Dançarinos Amadores” 
passou a adotar o termo “dancesport” 
e, mais tarde, mudou o próprio nome 
da entidade, culminando.por se tornar 
membro efetivo do Comitê Olímpico 
Internacional.  Esse também é o obje-

tivo da CBDance.  “O presente proje-
to da CBDance visa a organização de 
competições oficiais e rankeadas den-
tro das regras internacionais da IDSF, 
que motive os praticantes, desenvol-
va a modalidade e detecte potenciais 
competidores que representem o Brasil 
internacionalmente”, escreveu Carla 
Salvagni no site da entidade. 
   Para João Batista, colaborador da 
CBDance no Rio de Janeiro, talentos 
há: “- Acreditamos que a formação e 
treinamento de profissionais e atletas 
dançarinos capacitados em bem repre-
sentar o Brasil em competições de Dan-
ça Esportiva a nível estadual, nacional 
e internacional, não será tarefa muito 
difícil. Isto porque nós, brasileiros, de 
Norte a Sul do país, somos capazes de 
aprender, criar, ensinar e compartilhar 
todas as linguagens artísticas, em par-
ticular a Dança”. 
   Como se vê, se depender do entu-
siasmo de apreciadores da modalidade, 
sem dúvida chegaremos lá. 

Medalhistas do II Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva.  Da direita para a esquerda: 1. Carla Salvagni (CBDance); 2. Eva Angües (treinadora); 3. Marcela Godinho e Patric Machado 
Tebaldi (4ºs colocados / cat. E); 4. Alice Kimie Fukuma / Douglas Kenji Watanabe (3ºs colocados / cat. E); 5. Fernando do Vale Unterpertinger / Mônica Maldonado (2ºs colocados / cat. 
E); 6. Carla Lazazzera / Rodrigo Vecchi (1ºs colocados / cat. E); 7. Amanda Baque e Tcharles Bianco (2ºs colocados / cat. F); 8. Natália Cavallaro e Caio Mader (1ºs colocados / cat. F); 
9. Sílvia Yoshida e Ronaldo Garcia  (5ºs colocados / cat. G); 10. Cynthia Campos e Renato Ribeiro (4ºs colocados / cat. G); 11. Márcia Fujita e Miguel Fujita (3ºs colocados / cat. G); 12. 
Júlia Pera e Paulo Roberto Ribeiro (2ºs colocados / cat. G); 13. Érika Aoto e Thiago de Oliveira Santos (1ºs colocados / cat. G).

fotos: Leonor Costa

Alguns dos participantes do Congresso no Rio, que ficaram para a foto oficial, com Eva Angues (agachada, ao centro), Carla Salvagni (dir.) e Fernando Unterpertinger (esq.).  Na foto menor, 
da direita para esquerda, Aragão (Diretor Comercial Jornal Falando de Dança); .Prof. Jorge Steinhilber (Pres. do Conselho Federal de Educação Física); Dr. Roldão de Barros (Procurador 
da CBDance, SP); Profª Ms. Lúcia Maria Alves de Oliveira (Coordenadora do Laboratório de Programas de Culturas Populares e Folclore - IEFD/UERJ); Profª Ms. Cristina Marinho Rohr 
(Responsável pela disciplina de Dança dos cursos de graduação e bacharelado em Educação Física do IEFD-UERJ); Profº Omar Said Cosme de Sousa (prof. capoeira/LCPF/IEFD/UERJ).
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No Rio, o Congresso contou com a participação de nomes de peso da 
dança de salão carioca e chamou a atenção da grande mídia: 

Ana Maria Braga recebeu a presidente da CBDance e os vencedores do II Campeonato 
Brasileiro de Dança Esportiva, em seu programa Mais Você, da Tv Globo, dia 18/08

Por Leonor Costa



A dança esportiva nada mais é do que a evolução da dança social das pistas 
dos salões para as quadras de competições, utilizando-se parâmetros, nor-
mas, padronização de movimentos, escala de níveis técnicos, etc, de forma 
a julgar os competidores de forma justa e equânime.  Dessa forma, os ca-
sais podem se preparar para as provas internacionais em qualquer ponto do 
planeta, sabendo que estarão concorrendo em condições de igualdade com 
qualquer que seja a nacionalidade dos participantes.  Para manter essa igual-
dade, muitas das vezes a criatividade tem que se limitar às “regras do jogo” - e 
é nisso que se apegam os críticos dessa modalidade de competição.  Justiça 
seja feita, por mais que nos pareçam estranhos os movimentos empregados 
em ritmos como o tango e o samba internacionais, não se encontrou até hoje 
outra forma de permitir um julgamento com equidade de qualquer dançarino, 
de qualquer país, num mesmo campeonato.  E foi graças a essa padronização 
que sua Federação tem hoje mais de 4 milhões de atletas filiados, em 86 na-
ções, conseguindo do COI o reconhecimento da dancesport como modalidade 
competitiva, em futuras Olimpíadas. No Brasil, essa modalidade está lenta 
mas firmemente se fortalecendo, o que abre uma nova frente de trabalho para 
nossos profissionais da dança.
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Apostando nas 
novas gerações
João Batista da Silva é professor de Educação Fís-
ca na Rede Municipal do Rio de Janeiro.  Com Pós-
Graduação em Treinamento Desportivo e em Meto-
dologia do Ensino Superior (e também habilitado em 
Gestão Escolar, Orientação Educacional e Supervisão 
Escolar), ele é um estudioso apaixonado pelo movi-
mento do corpo, fez dança de salão no Centro de Dan-
ça Jaime Arôxa, e há dez anos trabalha em projetos 
sociais utilizando a dança de salão como meio para 
o desenvolvimento de valores educacionais, aumen-
to da auto-estima e integração social, dentre outros 
objetivos.  
   Há dois anos João Batista pegou interesse pela dan-
ça esportiva, fez dois cursos teórico-prático, e um de 
introdução a arbitragem na CBDance, em São Paulo, 
e, a partir daí, vem treinando uma nova geração de 
atletas-dançarinos.  “Na verdade o grupo é formado 
por diferentes faixas etárias.  São 15 integrantes, sete 
adultos e crianças de 6, 8, 13, 14 e 15 anos”, relata o 
professor, que os treina todos os sábados, de 9 às 12h, 
na Academia Las Vegas Villas Boas, no Jardim Amé-
rica, zona norte do Rio.  “Nosso objetivo é, através 
da dança esportiva, criar oportunidades de vivências 
múltiplas em valores educacionais e desportivos, be-
nefícios físicos, hábitos saudáveis, disciplina, intera-
ção social, respeito, cooperação e formação de uma 
equipe para participar de apresentações e competi-
ções”, completa João, que na semana que antecedeu 
ao Congresso aumentou o ritmo dos ensaios para no 
mínimo duas horas por dia.
   Como se vê na sequência de fotos ao lado, João Ba-
tista tem se empenhado nesse projeto.  De cima para 
baixo, ele e seu grupo visitando a sala de Folclore da 
UERJ, no dia do Congresso no Rio.  Em seguida, seus 
alunos nas aulas, ao lado dos profissionais cariocas, e 
com Eva Angues.  Na sequência, viagem a São Paulo 
(João Batista em destaque), apresentação no intervalo 
de apuração dos pontos, no II Campeonato Nacional 
de Dança Esportiva, e recebendo as congratulações 
de Eva Angues  
   “- Além da Eva, muitas pessoas, dentre competi-
dores, árbitros e público, elogiaram a apresentação”, 
entusiasma-se o professor, que levou para São Paulo 
as duplas Nathália e Enzo, Thainá e Ramon, Mara 
Moreira e Gabriel e Simone Cabral e Mário.  O grupo 
dançou a coreografia batizada de “Billie Cha Cha”, 
uma mixagem da música Billie Jean em bases do cha-
chacha, numa homenagem a Michael Jackson.

Entrevista com Eva 
Angues
Aproveitando esta edição especial sobre dancesport, transcre-
vemos abaixo os principais pontos da entrevista concedida por 
Eva a este informativo, ano passado, após sua primeira visita ao 
Rio.*

Avaliação quanto ao interesse e a técnica dos inscritos.
Ótima! Não só foi estupendo ter novos alunos - que, devo acres-
centar, tiveram um comportamento e um interesse exemplar - 
como os alunos do ano passado me deram o melhor presente 
que podiam me oferecer, que foi assistir de novo às aulas, para 
relembrar os conceitos básicos.
Qual a melhor idade para começar a aprender.
Qualquer idade.  É claro que quanto mais cedo se inicia um es-
porte ou uma atividade, melhor... Temos grupos de acordo com a 
idade...Esta prática permite ver membros de uma mesma família 
ou amigos na mesma jornada de competições (os pais no Sênior 
e os filhos no Youth C, por exemplo).  Às vezes, avós e netos se 
encontram numa mesma competição e é muito bonito e harmo-
nioso ver como os netos os animam, já que estamos acostuma-
dos que sejam os pais que animem os jovens.
Retorno financeiro.
A grande maioria dos competidores são amadores e sabemos 
o que isso significa. Isto não quer dizer que não haja prêmios 
em dinheiro para ajudar aos competidores a seguir com sua for-
mação.  Um exemplo disso é o Gran Slam que a IDSF criou, 
os Opens IDSF ou outras diversas competições criadas junto a 
patrocinadores, para poder oferecer esses prêmios.  Igual a qual-
quer outro esporte, os patrocinadores são muito importantes para 
nós.
Inclusão nas Olimpíadas.
É um projeto ambicioso e magnífico, e estão trabalhando muito 
duramente nele...criando pré-acordos para formar a World Dan-
cesport Federation, a qual englobará todo tipo de dança.  Para 
o programa 2016, a IDSF preparou um dossiê cujo COI esteve 
encantado.  Porém [para as Olimpíadas de 2016] só aceitaram 
cinco novos esportes.  Dessa vez, o Dancesport ficou em sexto 
lugar! O COI tem comentado que com a “Visión 2012” vamos 
ser mais fortes para poder entrar e fazer parte dos jogos.
Tempo para ser tornar um competidor.
O tempo necessário para que adquira o nível de categoria A/S.  
Por isso, abusarei de novo de sua amabilidade e utilizarei seu 
jornal para animar a todos para preparar-se dura e fortemente, 
que estudem muito para poder criar preparadores e treinadores 
especializados nesta modalidade esportiva, e que em um futuro 
próximo o Brasil comece a ter representantes nos campeonatos 
mundiais. Creio que é um sonho lindo e fácil de realizar.

*tradução de Carla Dias, dançarina carioca e professora de espanhol

Entenda o que é dancesport

foto: Simone

foto: Simone foto: Simone

foto: Simone

foto: Leonor Costa

foto: Simone

foto: Leonor Costa

Breve, no site: fotos do Congresso e do Campeonato em São Paulo, da palestra e das aulas no Rio, 
vídeo da apresentação dos dançarinos cariocas no II Campeonato Nacional de Dancesport, e as entre-
vistas, na íntegra, com João Batista e Eva Angues.

Abertura do II Campeonato Nacional de Dança Esportiva, com os participantes perfilados 
para a execução do Hino Nacional.

foto: Miguel Cavallaro



Organização

2009

05 workshops + Milonga Show + City Tour
+ café da manhã + almoço + jantar

03 opções de hospedagem
Transporte Rio / Búzios / Rio

equipe de dançarinos e muito mais! 5% de desconto para pagamento a vista ou
parcelado em 2x com data máxima
para o dia 05 de outubro

Quarto Triplo – R$483,00
Quarto Duplo - R$498,00

(21) 2556-7765 / 9629-3072
Áurya : auryapires@yahoo.com.br

www.bobcunhayauryapires.com
Apoio:

Tango
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O CIT, concurso internacional de tango idealizado 
por Manuel Ortiz (prof. de tango e folclore argen-
tinos, produtor artístico, coreógrafo e músico), está 
em fase de expansão mundial e o Brasil será o pri-
meiro país a realizar uma etapa fora da Argentina.  
   A etapa brasileira  acontecerá em Belo Horizonte 
nos dias 25, 26 e 27 de setembro (inscrições até 
22/09), e será coordenada pela Top Dance Acade-
mia de Dança de Salão, sob direção de Denílson 
Silva.  Bailarino, coreógrafo, professor e pesqui-
sador, Denílson atua há mais de quinze anos no 
ramo, participa constantemente de cursos de pro-
fissionalização e aprimoramento com profissionais 
de renome, e há quatro anos participa de intercâm-
bio em Buenos Aires, tendo atuado como jurado 
no CIT 2008.

CIT - Etapa Brasil / BH
A produção do CIT2009 Brasil/BH se prepara para 
receber pessoas de todos os estados brasileiros e do 
exterior, e contará com a presença de professores, 
dançarinos, expositores e amantes do tango.  Se-

gundo Denílson Silva, a ideia é intensificar a 
prática do tango, que já é bem difundido na 
capital mineira, atrair o público leigo para 
conhecê-lo e promover intercâmbio entre profis-
sionais, amadores e amantes da dança.

Premiação e critérios de avaliação
O regulamento, disponível no site do CIT (www.
cit-etapabrasil.com.ar), é criterioso e transparente, 
orientando tanto os candidatos ao concurso quanto 
os jurados.  Nele são apresentados os quesitos a se-
rem pontuados, como modalidade de dança (“tan-
go salão”), vestimenta, movimentos permitidos e 
os que são proibidos.  O casal vencedor receberá 
uma premiação em dinheiro e todas as despesas 
pagas para representar o Brasil já na fase final do 
Campeonato em Buenos Aires.

Atividades paralelas
Paralelamente ao evento, ocorrerá um mini-torneio 
de tango com crianças dos projetos sociais Eloar-
tes e Querubins, além de aulas, workshops e expo-

sições.  Após cada fase do campeonato, se seguirá 
shows, apresentações e milongas.  A produção do 
evento também se prepara para levar os visitantes 
a passeios em cidades próximas à capital, incluin-
do o circuito “Cidades Históricas” (Ouro Preto, 
Mariana, Sabará) e reservas ecológicas (Serra do 
Cipó, Gruta do Lapinha, Gruta do Maquiné e ou-
tros).
   Fora os interessados em aperfeiçoar-se nas aulas 
ou enriquecer o curriculum com participação em 
campeonatos, a programação oferece ótimas op-
ções de entretenimento (bailes, shows, passeios) 
aos participantes, seus acompanhantes e público 
em geral, que queiram unir o gosto pela dança à 
oportunidade de conhecer novos lugares.
   Mais informações no anúncio da página 28, no 
site do evento (www.cit-etapabrasil.com.ar) ou 
pelo telefone (31)3287-7111.

(Com reportagem de Anderson Cassimiro)

Belo Horizonte sediará a 
Etapa Brasil do Campeonato 
Intercontinental de Tango

divulgação Top Dance Academia de Dança de Salão
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O primeiro desafio 
foi escolher o 
que assistir e, 
o segundo, foi 
descobrir como 
chegar lá.  
A segunda parte 
foi a mais fácil: 
se locomover 
numa cidade 
inteiramente 
quadrada como 
Buenos Aires, 
onde o serviço 
de transporte 
público realmente 
funciona, é mais 
fácil que comer 
doce de leite com 
“media lunas”

Por Duda Vila Nova*

No dia 14 de agosto começou o “TANGO: 
Festival y Mundial de Baile”. Na falta de 
uma palavra mais aplicável, acredito que 
“magnífico” seja algo equivalente. Vários 
eventos aconteceram ao mesmo tempo, em 
vários pontos da cidade. 
   O primeiro desafio foi escolher o que as-
sistir e, o segundo, foi descobrir como che-
gar lá.  A segunda parte foi a mais fácil: se 
locomover numa cidade inteiramente qua-
drada como Buenos Aires, onde o serviço 
de transporte público realmente funciona, 
é mais fácil que comer doce de leite com 
“media lunas”.
   Depois de escolher o que queria ver, eis 
o terceiro obstáculo… as FILAS.  Todas as 
entradas este ano foram gratuitas, o que le-
vou uma verdadeira multidão às portas da 
Casa de Cultura de Buenos Aires.  Pensando 
bem, analisando as conversas que tive nas 
filas, esse ano um monte de coisas foi dife-
rente do ano passado, a começar por terem 
estendido as inscrições da competição até o 
dia 27 de julho (inscrições essas que geral-
mente se encerram alguns meses antes do 
evento).  Me pergunto se a Gripe A(H1N1) 
teve alguma coisa a ver com isso tudo; mas 
aqui quase não se fala de gripe e a maioria 
dos turistas que está aqui é de locais onde a 
gripe já deixou de ser tabu.  Brasileiros são 

raros de se ver aqui (o que é uma pena).
   No dia 17, para pegar as entradas para 
as finais das competições (Tango “Salón” 
e Tango “escenário”), a fila simplesmente 
quadruplicou de tamanho e deu volta em 
TRÊS quadras… Ainda bem que cheguei 
cedo e SÓ fiquei quatro horas esperando 
para pegar as minhas entradas. Teve gente 
que ficou o dia inteiro lá e as entradas já es-
tavam esgotadas quando chegou a sua vez.
   Aqui estavam distribuindo apenas duas 
entradas por pessoa, ou seja, do montão de 
espetáculos e apresentações que eu queria 
assistir, tive que escolher, a princípio, dois.  
Porém, como a sorte me foi presenteada 
quando eu nasci, o Tonny e a Goretti Pa-
lhano (professores de dança de Fortaleza, 
Ceará, que estão aquí se especializando em 
tango escenário há 3 meses), tinham ensaios 
marcados bem nos horários das apresenta-
ções para as quais eles tinham ingressos, e 
eu fiquei com suas entradas para mais dois 
espetáculos.  E, graças ao Ofício de Creden-
ciamento do Jornal Falando de Dança, eu 
consegui entrada para outro espetáculo.  
  Quanto às aulas, foram magníficas – prin-
cipalmente a dos campeões de tango salão 
do ano passado, Cristina Sosa e Daniel Na-
cucchio – e consegui ingressos para muitos 
dos concertos do Festival. 

   Se tenho algo mais a dizer? Tenho muito! 
Mas direi quando eu voltar ao Brasil.    
   Grande abraço.

Mundial de Tango, Parte 1

* Duda Vila Nova é formado em Educação Física e é pro-
fessor de danças de salão em Feira de Santana, Bahia.  De 
férias na Argentina, ele atuou como nosso correspondente 
no Mundial de Tango.  Devido ao fechamento desta edição 
(20/08), ele só pôde nos remeter a primeira parte de seu rela-
to do evento, que se encerraria no dia 30/08.

Filas enormes para pegar os ingressos gratuitos 
(ao alto) e Duda com Tonny e Goretti Pallhano.

foto: Acervo Duda Vila Nova

Respaldados na experiência bem suce-
dida do ano passado, quando trouxeram 
de Buenos o casal de professores Pablo 

Nievas y Valeria Zunino, Bob e Aurya  re-
alizam a segunda edição do Búzios Tango 

Weekend aumentando o quadro de ministran-
tes.  

Uma idéia que deu certo.
Desde 2004 indo a Búzios com regularidade 

para shows de tango, como casting exclu-
sivo do Grupo Chez Michouz, Aurya 

e Bob tiveram a idéia de promo-
ver um evento na cidade que 

atraísse os amantes de tango 
que vão assistir a seus 

shows e que não têm 
oportunidade de 
se aprofundarem 
no ritmo, além de 

proporcionar um agradável programa para os tan-
gueiros cariocas, somando workshop, baile e lazer 
na badalada cidade, e a hospedagem em um dos me-
lhores hotéis-pousadas da região.  A primeira edição 
teve grande repercussão na mídia local e, este ano, 
eles esperam uma repercussão maior ainda, com a 
inclusão de mais professores, como eles próprios, 
que estudam profundamente o ritmo há 15 anos, 
tendo tirado o primeiro lugar na categoria tango-
show do Campeonato Tango Rio 2006 e indo para 
as semifinais do IV Campeonato Mundial de Tango 
daquele ano, em Buenos Aires.

Cronograma
O programa deste ano totaliza 5 workshops, além de 
milonga show e city tour pela cidade.  Haverá três 
opções de hospedagem, com café da manhã, almoço 
e janta, e translado Rio/Búzios/Rio.  O workshop 
de Bob e Aurya será de Tango Nuevo, o de Daniel 
e Mariana será de Tango Salão e Milonga, e o de 
Laure será de técnicas para homens e mulheres.  Já a 
fisioterapeuta Mychelle dará uma aula em grupo de 
Gyrotonic, apresentando esse método de condicio-
namento físico recomendado a bailarinos e dançari-
nos.  Dando apoio nas aulas e baile, estará presente 
a equipe de bolsistas dos professores.

Sobre os professores convidados
Daniel Oviedo é formado em danças folclóricas 
argentinas, tango e música, e Mariana Casagrande 
iniciou carreira com danças de salão brasileiras (ela 
é natural de São Paulo) e ginástica artística, e, radi-
cada em Buenos Aires, terminou seus estudos para 
aperfeiçoamento em tango e milonga.  Até 2004 
o casal, que começou a dançar junto em 2000, se 
apresentou em muitas casas do Brasil e da Argenti-

na. Em 2005 passou a fazer parte do elenco estável 
da conhecidíssima casa “Michelangelo”, uma das 
mais famosas da capital portenha.  Passaram a in-
tegrar também a cia argentina Pasiones Company, 
que faz turnês no exterior, como a que recentemente 
percorreu  mais de 30 cidades italianas, com o espe-
táculo Divino Tango.  
   Já Laure Quiquempois teve trabalho seleciona-
do no concurso Ouvrez L’Art, pelo qual ganhou, do 
Ministério da Cultura da França, uma bolsa de es-
tudos coreográficos em Buenos Aires, onde perma-
neceu por três anos, estudando com grandes mes-
tres.  Estabelecida no Rio de Janeiro desde 1999, 
vem desenvolvendo um consistente trabalho cênico 
e pedagógico, que conjuga a forma mais tradicional 
do tango de salão ao requinte e virtuosismo do tan-
go show.  Venceu o Campeonato Tango Rio 2006 na 
categoria tango salão.
   Informações sobre o workshop: (21) 9629-3072. 

/ 2556-7765.

Búzios Tango Weekend 2009
Bob Cunha e Aurya Pires trazem novidades 
para o evento deste ano, que se realizará nos 
dias 9, 10 e 11 de outubro

foto: Leonor Costa

divulgação

No cronograma de aulas, oficinas 
com o casal Daniel Oviedo e 
Mariana Casagrande, vindos de 

Buenos Aires, e com Laure 
Quiquempois, francesa 
radicada no Rio, além de Bob 
e Aurya e da fisioterapeuta 
Mychelle Ramos 

Bob e Aurya ao lado do casal de professores con-
vidados, Daniel Oviedo e Mariana Casagrande.
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Inversão de Papéis
Acostumados a questionar para as 
matérias do Jornal Falando de Dança, 
desta vez Antônio Aragão e Leonor 
Costa foram os questionados, durante 
entrevista feita pelo antropólogo e pes-
quisador Felipe Berocan, atualmente 
fazendo um trabalho sobre a história da 
dança de salão.  O encontro ocorreu dia 
16/07, no escritório do Jornal, na Rua 
Joaquim Silva, Lapa.

A Lambada ressurge
Pegando o gancho dos 20 anos do 
boom da lambada, o apresentador do 
SBT, Netinho, realizou um concurso 
de lambada em seu programa “Show 
da Gente”, exibido nas tardes de sába-
do.  
   O concurso se encerrou dia 22/08 e 
o primeiro lugar ficou com Chiquinho 
Alves, de Brasília, dançarino de lamba-
da há 21 anos, tendo como partner sua 
filha, Juli.  Saulo Rangel e Adrise, de 
Feira de Santana, Bahia, ficaram entre 
os semifinalistas e foram convidados a 
participar da turnê nacional da cantora 
Loalwa Braz, ex-cantora do Kaoma e 
que participou do programa como ju-
rada.  Aliás, Loalwa reacendeu uma 
polêmica entre os amantes do ritmo, 
ao criticar o fato de se chamar de zouk 
o que na realidade é uma evolução da 
lambada.  Ao site Planet Zouk a canto-
ra argumentou que o ritmo caribenho 
com esse nome é dançado juntinho e 
não tem marcação de 1, 2, 3.  ”Dança-
mos lambada e falamos que é zouk”, 
declarou ao site.  “Não entendo porque 
negamos as nossas origens. Quando al-
guém fala no ritmo zouk e diz que a 

origem é caribenha, ignora toda a his-
tória da lambada, que é um ritmo ge-
nuinamente brasileiro e mundialmente 
conhecido como tal”.  E aí voltamos a 
uma polêmica já abordada em diversas 
postagens em nossa página eletrônica, 
que recomendamos conferir (procure 
o marcador “lambada” no índice das 
postagens e tire suas conclusões).

O fim do CIZOUB 
Permanecendo no tema, o Con-
gresso de Zouk de 
Brasília, que iria para 
sua quarta edição este 
ano, foi cancelado 
pela organizadora do 
evento, Priscila Ran-
gel, que divulgou nota 
dando por encerrada 
sua carreira de promo-
tora de eventos, para 
se dedicar mais à sua 
carreira de jornalista 

econômica.

Encontro dos Mestres
A 4ª edição do evento, criado pelo 
professor Cláudio Almeida e realiza-
do pelo Sesc do Engenho de Dentro, 
onde dá aulas de dança de salão, desta 
vez prestou homenagem aos profes-
sores de tango.  Animado pela Banda 
Paratodos, que fez lotar o Sesc, o baile 
do Encontro, realizado dia 31/07, teve 
cortinas de tangos e milongas nos inter-
valos, quando também homenageados 
e convidados fizeram apresentações 
do ritmo. Foram homenageados (e se 
apresentaram) os professores de tango 
Cecília Zalazar (atuante no Méier, que 
dançou com J. Menezes), Lúcio Mauro 
e Giselle Santos (que também levaram 
para apresentação Paula e Denilson, da 
Ac. Lúcio Mauro, Petrópolis), Marce-
lo Martins e Vanessa Galvão (diretores 
da Escola Carioca, na Tijuca), Paulo 
Araújo (com academia em Ipanema, e 
que dançou de improviso com Caroli-
na Leão) e Valdeci de Souza (academia 
em Botafogo).  Recém operado, Valdeci 
não pôde se apresentar e elegantemen-
te entregou as flores da homenagem 

à dançarina Márcia, 
que dançou com Jor-
ge Brinquinho em 
lugar do mestre.  Por 
fim, Cláudio Almeida 
e Carolina Leão en-
cerraram as apresen-
tações dançando um 
fox blue, após o que 
todos os convidados 
e praticantes de tan-
go ocuparam a pista.  
Sem dúvida, o evento 
foi um grande suces-
so, mostrando porque 

os ingressos limitados são rapidamente 
esgotados tão logo a data do Encontro 
é anunciada.

Baila Costão 2009 
O frio intenso e as chuvas não abala-
ram os ânimos dos participantes do 
evento, que ocorreu entre os dias 23 e 
26/07, no Costão do Santinho, conside-
rado o melhor resort de praia do país. 
Estima-se que mais de 5 mil pessoas 
tenham participado do evento, entre 

as aulas e bailes no Resort Costão do 
Santinho, na tenda montada no termi-
nal de ônibus urbanos da cidade (onde 
as aulas de dança ficaram lotadas) 
e nas apresentações de dançarinos 
no Shopping Iguatemi (onde tam-
bém foi promovido um debate so-
bre dança entre Jaime Arôxa e Syl-
vio Lembruber, duas das estrelas 
do evento, ao lado dos campeões 
mundiais de Country, Bel e Euler 
Consoli, e do casal nono colocado 
no ranking mundial de salsa, Ro-
drigo Oliveira e Karina Carvalho). 
Idealizador do Baila Costão, Roger 
Berriel, proprietário da Impacto 
Multieventos, já trabalha para que 
a próxima edição, que acontecerá 
de 29/07 a 01/08/2010, seja ainda 
maior: “Além do evento no Re-
sort, faremos uma semana da dan-
ça na cidade, em espaços públicos 
com palcos a céu aberto e espetá-
culos em teatros. Temos o objeti-
vo de facilitar o acesso de crianças 
e da terceira idade, pois eles são o 
nosso passado e o nosso futuro e 
é preciso investir neles para con-
quistarmos um mundo melhor”, 

declarou Berriel. 
(Com reportagem de Thiago Castilha).  

Puerto Rico World Salsa Open 2009: 
brasileiros entre os melhores salseiros 
do mundo
Uma vez mais dançarinos brasileiros 
conquistam posições de destaque na 
maior competição de salsa do mundo, 
que este ano reuniu representantes de 
22 países.  Patrick Oliveira e Fabiana 
Terra e Rafael Barros e Carine Morais, 

conquistaram, respectivamente, 
a sexta e a sétima colocação no 
ranking do campeonato.  E se não 
fosse uma escorregada durante a 
execução da coreografia, Rodrigo 
Oliveira e Karina Carvalho certa-
mente estariam também entre os 
primeiros colocados (ficaram em 
nono lugar na competição).  Os 
vencedores foram os argentinos 
Fernando Alonso e Ayelén Gauna.  
   Na foto, cedida por Carine Mo-
rais, estão os primeiros colocados.  
Da direita para a esquerda, Ayelén 

Gauna y Fernando Alonso (Argenti-
na, 1ª colocação); Adrián Rodríguez y 
Anita Santos (Espanha. 2ª colocação); 
Celeste Delise y Mariano Soto (Ar-
gentina, 3ª colocação); Vilma Zerpa y 
Jean Carlos Caballero (Venezuela, 4ª 
colocação); Cristina Verdu y Juan Pa-
blo Díaz (Espanha, 5ª colocação); Pa-
trick Oliveira e Fabiana Terra (Brasil, 
6ª colocação), Rafael Barros e Carine 
Morais (Brasil, 7ª colocação) e Sheila 
de Jesús y Carlos Cruz. (Puerto Rico, 
8ª colocação).  Interessante notar a 
classificação do casal de Puerto Rico, 
local do tradicional evento.  E que a 
terra do tango e a terra do samba pro-

foto: Leonor Costa

foto: acervo Saulo Rangel

Felipe e Aragão no escritório do Jornal

Juli e Chiquinho, do DF, vencedores do con-
curso, ao lado de Saulo e Adrise, da Bahia.

fotos: acervo Cláudio Almeida

Encontro dos Mestres: da esquerda para a 
direita, Denilson, Marcelo Martins, Paulo 
Araújo, Cláudio Almeida, Valdeci de Souza, 
J.Menezes, Jorge brinquinho e Lucio Mauro.

Damas que se apresentaram na noite: da 
esquerda para a direita, Paula, Giselle, 
Carolina, Vanessa, Cecília e Márcia.

Baila Costão: Sylvio Lembruber com Roger Berriel.

foto: acervo Carine Morais

Puerto Rico World Salsa Open 2009: 
perfilados, os 8 primeiros colocados no 
maior campeonato de salsa do mundo.  Dois 
dos casais são brasileiros.

foto: Juarez Shimitiz
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duzem também excelentes dançarinos 
de salsa.

E por falar em salsa... 7º 
Congresso Mundial de Salsa 
do Brasil será de 9 a 12/10 
Ano passado foram mais de 
10 mil participantes, com-
putadas as freqüências nas 
aulas e nos bailes.  Este ano 
a expectativa é ainda maior, 
com a criação de outro even-
to paralelo, a Semana Lati-
na, com vasta programação 
cultural.  Fora o Congresso 
de Salsa, que também abri-
ga a etapa final do Brasil 
Salsa Open 2009 (que in-
dicará os concorrentes nacionais ao 
World Salsa Open de Puerto Rico ano 
que vem), congressos de Samba, Zouk 
e Tango se desenvolverão paralelamen-
te, além de aulas de outras  danças de 
salão e de dança esportiva.  Isso por-
que, firmando-se como uma das gran-
des atrações do calendário de danças 
do país, o Congresso expandiu-se e o 
que eram apenas workshops opcionais 
de tango, samba e zouk transformaram-
se igualmente em Congressos ligados 
ao evento, atraindo grande número de 
fãs do gênero, interessados nas aulas 
com professores renomados, vindos de 
todas as partes do Brasil e do mundo.  
E, seguindo a linha do Salsa Open, os 
organizadores estão promovendo pela 
primeira vez campeonatos de samba e 
tango dentro de seus respectivos con-
gressos, antecedidos de campeonatos 
regionais pré classificatórios.

Mudando de ritmo: vem aí mais um 
Swing in Rio 
Mauro Lima e Adriana Aguiar reali-
zam entre os dias 25 e 27/09 mais um 
Swing in Rio, com 22 oficinas, uma 
prática de dança e dois grandes bailes.  
Além de nosso brasileiríssimo “solti-
nho”, o swing brasileiro, haverá aulas 
de Lindy Hop, Rock´n Roll, Jive, Bal-
boa, e West Coast Swing.

A dança de salão no teatro
Há algum tempo atrás este Jornal fez 
circular uma convocação do Centro 
Coreográfico da Cidade do Rio de Ja-
neiro para que as cias de dança da ci-
dade apresentassem seus projetos para 
uso dos teatros municipais para a tem-
porada de 2009.  Ficamos satisfeitos 
em saber que a companhia de dança do 
Centro Cultural Carioca candidatou-
se com o espetáculo Bota Abaixo, que 
foi contemplado no projeto Temporada 
de Dança 2009/Conexão Rebouças.  A 
primeira temporada, de 27 a 30/08, foi 
escalada para o teatro do próprio Cen-
tro Coreográfico, na Tijuca.  A segunda 

temporada, de 3 a 17/09, será apresen-
tada no Espaço Cultural Sérgio Porto, 
no Humaitá. 

A dança de salão no teatro II
Devido ao grande sucesso da apresen-
tação única do espetáculo Baila Brasil, 
no teatro do América F. C., há dois 
meses atrás, duas novas apresentações 
foram agendadas para o dia 18/09 no 
mesmo local, nos horários das 18 e das 
20h.  Edu Cigano está de parabéns pela 
montagem do espetáculo, que reune 
grandes nomes da dança de salão ca-
rioca.

Maria Bethânia na Estudantina
Será dia 30/09, no baile de Renato Rit-
mus, quando se apresentará no palco 
que leva seu nome, com sua Orquestra 
Portátil.  Na foto abaixo, nosso registro 
da inauguração do Palco Maria Bethâ-
nica, em 22/10/08.

E por falar em Renato Ritmus...
Foi ele o responsável pela aber-
tura do show de Jorge Aragão, 
na Vila Militar, dia 22/08, que 
reuniu cerca de 3 mil pessoas 
no local.  Na foto, o dj com o 
cantor.  E dia 05/09 ele também 
iniciará o baile na Estudantina 
dedicado ao elenco da novela 
Caminho das Índias, cujas gra-
vações no local se encerraram 
dia 26/08.  Depois entrará a 
Banda Paratodos.

Dança em cadeira de rodas: represen-
tantes do Brasil na Copa dos Continen-
tes, em St Petersburg, Rússia..
Cabral e Anete Cruz, da Associação 
Baiana de Dança em Cadeira de Ro-
das, embarcaram dia 26/08 rumo à Eu-
ropa, para representar o Brasil no The 
International Wheelchair Dance Sport 
Competition (28-31/08), competindo 
com duplas de outros 12 países (Aus-
tria, Bielorússia, Finlândia, Alemanha, 
Hong Kong, Israel, Kazaquistão, Malta, 
Holanda, Noruega, Slovakia e Rússia).   
“A participação do Brasil num evento 
como este é de suma importância”, nos 
escreveu Anete, adiantando que terão 
oportunidade de adquirir novos conhe-
cimentos e informações acerca do uni-
verso da Dança Esportiva em Cadeira 
de Rodas (DECR) e as variações da 
modalidade, como a versão de com-
bidance (cadeirante e andante), duo 
dance (dois cadeirantes), internacional 
team match (em grupos), assim como a 
dança em cadeira de rodas nas versões 
Latin American Dance, Folk Dance, 
Freestyle Dance e Single.  “Tudo isso 
representará um leque de opções para 
apresentarmos aos baila-
rinos, tanto da nossa As-
sociação como por todo o 
Brasil, pois nosso objetivo 
é continarmos sendo mul-
tiplicadores dessas infor-
mações que, temos certe-

za, agregarão mais adeptos à prática de 
DECR”, completou Anete.  Conheça 
mais sobre dança em cadeira de rodas 
e o trabalho da Associação Baiana de 
Dança em Cadeira de Rodas (e a Cia 
Rodas no Salão) clicando no marcador 
“dança em cadeira de rodas” de nossa 
página eletrônica.  Na foto, Anete e Ca-
bral durante participação, ano passado, 
de campeonato na Bielorússia, sobre o 
qual escrevemos em nossa edição de 
dezembro/08 (nº 14).

Inscrições para Mostra Infantil de Dan-
ça em Florianópolis encerram-se dia 3 
de outubro
A Mostra não competitiva A Noite é 
uma Criança está em sua sexta edição 
e este ano acontecerá entre os dias 21 e 
25/10.  Até o dia 13/09, haverá descon-
to nos valores das inscrições daqueles 
que desejarem se apresentar.  A ajuda 
de custo para grupos superiores a dez 
bailarinos não só foi mantida este ano 
como teve seu valor aumentado.  Re-
gulamento, inscrições e fotos das edi-
ções anteriores estão disponíveis no 
site www.mostradedanca.com.br  

foto: acervo Viviane Soares

Cia do Centro Cultural Carioca no espetácu-
lo Bota Abaixo: temporada no Centro Coreo-
gráfico da Cidade do RJ e no Sérgio Porto

foto:Antônio Aragão

foto: acervo Renato Ritmus

Cia mirim se apresentando na Mostra de 
Dança Infantil A Noite é uma Criança.

divulgação

foto:Acervo Anete Cruz



Pequenas notas

12 ANO 2 - Nº 23
SETEMBTO / 2009

Seu baile de aniversário do ano passado, no 
mesmo local, foi um sucesso e este ano ele 
espera superar a lotação de quase 600 pes-
soas.  “De lá pra cá, aumentei bastante meu 
círculo de amizades, já que estou dando aulas 
em mais lugares, inclusive Niterói”, destaca 
Bruno, que acumula essa atividade com sua 
atividade principal, de técnico de enferma-
gem, comemorando novas conquistas.  “Com 
o rendimento extra como professor de dança, 
posso continuar frequentando o curso superior 
de enfermagem e até me dedicar a trabalhos 
sociais, como as aulas de dança que ministro 
para as mais de 300 crianças de uma ONG em 
Duque de Caxias, Ojuba Axé, cujo núcleo de 
dança é coordenado por Jimmy de Oliveira”, 
completa Bruno.  Entrevistado para esta ma-
téria, Bruno fez questão de deixar registradas 
sua admiração e gratidão pelo mestre.  “Ele me 
indicou para vários trabalhos e graças a isso 
fui convidado a ministrar cursos de samba em 
São Paulo e Belém do Pará, este ano”. 

Sobre o baile
Ano passado nomes de peso se apresentaram 
em seu baile de aniversário e este ano Bruno 

já recebeu confirmação de alguns deles.  “Es-
tou aguardando a confirmação de todos para só 
então divulgar quais serão as apresentações”.  
A dele, naturalmente, está garantida.  O bai-
le acontecerá dia 31 de outubro, um sábado, 
a partir das 20:30h, e terá a Banda Paratodos 
esquentando a pista.

Ampla cobertura
Este ano, novamente, Bruno contará com a co-
bertura das principais mídias da dança de salão 
e, novamente, ele fez questão de frisar: “- A re-
portagem no Jornal Falando de Dança ajudou 
muito na divulgação do meu primeiro aniver-
sário no Tijuca, ano passado (NR: ele foi des-
taque de capa da edição de setembro de 2008).  
É um jornal que roda não só no Rio, mas em 
Niterói, Baixada e outros municípios, e fiquei 
muito em evidência por causa disso”.  
   Além da divulgação do Jornal Falando de 
Dança, Bruno contou também com o apoio das 
mídias eletrônicas.  “Tenho muito a agradecer 
aos sites Dance a Dois e Arrasa no Blog, que 
acreditaram no meu trabalho e foram lá fazer 
a cobertura, e ao Waldir Neves, da WN Divul-
gações, que me ajudou a incrementar o baile, 

com as projeções de fotos no telão”, completa 
Bruno, que também contou com a propaganda 
“boca-a-boca” dos amigos.  “Graças aos meus 
verdadeiros amigos pude realizar esse sonho 
em 2008 e conto com eles para abrilhantar 
meu baile este ano”, finaliza.

Serviço:
Baile de Aniversário de Bruno Motta
Tijuca Tênis Clube - sábado - 31/10 - 20:30
Banda Paratodos
Informações: 7855-0411 

Bruno Motta comemora seu 
aniversário com baile no Tijuca 
Tênis Clube, dia 31/10

foto: Leonor Costa

R. Visconde de Niterói 1296 - Mangueira
Informações: 8638-5552 / 3234-5777

www.cartola.org.br

I Seminário e Workshop de
Samba de Salão
06 a 09 de outubro

3ª & 5ª - 19:30 às 21h

AULAS DE DANÇA DE SALÃO

Local baile / aulas: Clube dos Bombeiros
(Travessa Carlos Xavier 96 - próxima 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

Destaque de capa

LUED

ESTACIONAMENTO ROTATIVO 24H COM MANOBREIRO

ESTACIONE SEU CARRO COM
CONFORTO E SEGURANÇA NO

OLYMPICO CLUB

R. POMPEU LOUREIRO 116 - COPACABANA

INF. 9954-4048

ESTACIONAMENTO LTDA ME

Foto & Filmagem Digital

Direção: André Lima

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

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



Um evento beneficiente, repleto
de cultura e entretenimento.
Oportunidade unica de apreciar
o melhor da Dança na Tijuca.

Venha participar do mais novo
evento de dança ao ar livre.

Venha participar do mais novo
evento de dança ao ar livre.

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

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:

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



Academia
Ritmo Dance
apresenta... BAILE DO CÍCERO

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

Mesa antecipada: R$ 40,00 | Convite Individual: R$ 12,00

OS DEVANEIOS
Banda

Local:

CSSERJ - Rua Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói

Inf.: (21) 2615-2380 / 9681-3247

Academia Ritmo Dance agora em novo endereço:
R. Maestro Felício Toledo, 551 - sala 204 - Niterói
t. 2722-2905

Co rde a ã :
o n ç o

íc ro e ôni
C e  S a

SÁB

10
OUT
20h

NOITE DO AZUL E BRANCO
Traje esporte fino - azul e branco de preferência ( não obrigatório)

Baile de Aniversário com

Olympico Club
Copacabana

Banda
Paratodos

Inf.: 2507-6538
8116-0892
7829-2140

| Moda Masculina apresenta
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DJ’s Murilo e Marcelinho21
Novembro
Sábado

21h

07
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 GAÚCHA

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 -



Renato Ritmus(21)
3409-5756
9692-1752

Contato:

Instrumental Disc Jockey

SEGUNDAS - 07, 14, 21 e 28/09

QUARTAS - 02, 09,16 e 23/09

SEXTA - 11/09

SÁBADOS - 19 e 26/09

SÁBADOS - 05 e12/09

Bangu Atlético Clube

Estudantina Musical

Estreia West Show C. Grande

Clube dos Aliados

Estudantina Musical

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)

AGENDA DE BAILES:

30/09 - QUA - Estudantina - Baile especial dj Renato Ritmus
c/apresentação de Maria Bethânia e Orquestra Portátil

01/10 - QUI - Renato Ritmus em novo baile, na A. A. Vila Isabel

Olympico Club- R. Pompeu Loureiro 116 - Copabana

DOMINGOS
by Glorinha

DANÇANTES
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Festa Temática

2
SETEMBRO - 20:30h
0

ESTÃO VOLTANDO
AS FLORES...

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

Conheça a maior academia de dança no Centro de Niterói
. Aulas em grupo ou particulares
. Serviço de personal dancer
. Coreografias personalizadas

(15 anos, casamento, valsa, etc)
. Salas com ar condicionado central

Direção:
Gustavo Loivos & Aletheia Hoppe

PROGRAMAÇÃO DE BAILES:

Diversos itens especialmente
desenvolvidos para

a arte de dançar!
FUNCIONAMOS DAS 8 ÀS 23h

DOM |13 SET| 20h Restaurante Belle Ville |Charitas| R$ 10

SÁB |19 | 19hSET Prática de tangos e boleros |Matriz| R$ 5

SÁB |26 | 20hSET Roda de Samba (ao vivo) |Matriz| R$ 10

DOM |27 | 11hSET Baile Móvel |J.Botânico NT (Horto)| Entr.Franca

SÁB |03 OUT| 22h Zouk Emotion | Matriz | R$ 10

Atenção profissionais de dança e promotores de eventos: vamos comemorar juntos a
SEMANA DA DANÇA DE SALÃO 2009 (de 29 nov a 05 dez)

Programe seus eventos para esse período
Reunião (única) para composição do calendário de eventos a ser encaminhado para divulgação:

Dia 18 de outubro - domingo - 11h,  no Espaço X Stelinha Cardoso, Centro do Rio 

A Associação dos Profissionais e Dançarinos de Salão do Rio de Janeiro - APDS / RJ
convida a comunidade de dança carioca para seu

SEG - 12 OUT - 19h

Com a apresentação da
NOVA DIRETORIA

para o Biênio 2009 / 2010,
lançamento do site www.apdsrj.org

e do email apdsrj@gmail.com

BAILE DE
ANIVERSÁRIO

R. Cônego Vasconcelos, 549
Calçadão de Bangu

BANGU A. C.

IIC
ON

GRESSO INTERNAC IONAL

DE ZOUK E LAMBADA DO RIO DE JANE I
R O

De 07 a 10
de JANEIRO

2010

Renata

Pe anha
e Ddo ae nl çc aúN

Tel: 55-21-2221-1011 / 9879-1502 / 8882-8950

Realização:

www.renatapecanha.com.br/zoukcongress

apoio
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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 )

1º Seminário de samba de salão - das 19 às 21h
Realização: Vilson Queiroz e Marcos Rogério

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

Baile de encerramento do Seminário de samba - Início 20h - dj Henrique Nascimento
Ingresso: R$ 5,00 - Realização Vilson Queiroz e Marcos Rogério

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

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

SHCGN  (W3 Norte) Qd 712 -  bloco C - sobreloja 32
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 - tel. (71) 3362-2829 / 3407-3704
Realização: Prof. Francisco 

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
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

Informações: 9752-2207
 www.studiohenriquenascimento.com.br

Sábado

29
Quinta Centro de Dança Alex de Carvalho (Av. Meriti, 1600  - Vila da Penha)

Baile das 19 às 23h - Ingr: R$ 10 ou 1 kg alimento não perecível ou 1 prato de salgado ou doce
Realização: Centro de Dança Alex de Carvalho  - Inf. 3391-7530

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



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

Domingos Dançantes
By Glorinha
R. Pompeu Loureiro 116 (boate)
Copacabana (metrô Cantagalo)
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y
lO

Esta oferta é para
você não faltar!
Convite antecipado
a R$ 10,00
(pgto. até 30/09)

Informações/vendas:
2553-3600 (Glorinha)
9772-2051 (Glorinha)
9202-6073 (Aragão)

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

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)Banda Status Show RioBanda Status Show Rio
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Rio que mora no mar...

Com a vinda da 
Família Real 
para o Brasil, 
adquiriu luxo e 
importância e 
foi comparada 
com a Viviene, 
de Paris.

Ah! Rua do Ouvidor...

Por Elizabeth de Mattos Dias*

...que mereceu de Manuel Joaquim de 
Macedo um livro inteiro de memórias 
sentimentais. 
   Antes Rua de Aleixo Manuel, Marcos 
da Costa, do Gadelha, do Barbalho, de 
Brás Luís, da Santa Cruz, da Quitanda, 
de Pedro da Costa, da Sé Nova, Moreira 
César. 
   Com a vinda da Família Real para o 
Brasil adquiriu luxo e importância e foi 
comparada com a  Viviene, de Paris, com 
modistas, alfaiates, penteadores vindos 
de Paris. 
   Rua de inovações: sem tráfego de veí-
culos, calçamento de paralelepípedos em 
1857, a primeira a receber a iluminação 
a gás, em 1860, substituindo a de azeite 
feita em 1854, e com  iluminação elétrica, 
a partir de1891.
   Rua dos jornais: Jornal do Commercio, 
A Nação, o Diário de Notícias, O País, a 
Gazeta de Notícias, o Correio da Manhã, 
A Notícia, a Reforma, A República, A Fo-
lha Popular, A Imprensa, as revistas Se-
mana Esportiva e O Malho.  
   Rua onde ficavam: a Casa Edison, onde 
Fred Figner inaugurou a indústria de dis-
cos fonográficos; a Camisaria Especial, 
do cearense Lauro de Carvalho,  de onde 

nasceriam as casas A Exposição e A Ca-
pital.
   Rua das editoras Laemmert, Garnier, 
Francisco Alves e José Olympio, no fa-
moso número 110, que segundo Drum-
mond “não era uma simples livraria: tinha 
alma”.

   

A alma que o jornalista e escritor João do 
Rio também encontrava não só na Rua 
do Ouvidor, mas em cada rua da cidade 
e a achava tão encantadora. A rua carioca 
que o instigou, foi um tema dominante na 
trajetória de seus escritos e que mostrou 
com sensibilidade e humor ácido.
   Nas ruas cariocas se sentia tão à vontade 
que adotou já aos 22 anos o sobrenome a 
elas ligado: do Rio. Simplesmente. Prefe-
riu deixar de lado o pomposo João Paulo 
Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Bar-
reto ou até mesmo Paulo Barreto, a sua 
abreviação mais usada. 
   Carioca de agosto – 5 de agosto de 1881 

– foi figura marcante na vida carioca, 
que refletiu tão bem em sua obra. Gordo, 
boêmio, homossexual assumido, o povo 
adorava vê-lo à saída das redações e seus 
trajes em cores berrantes, inusitado para a 
época, e estar com ele e sua alegria de vi-
ver. O mesmo povo que a ele deu a maior 
consagração, ao acompanhar seu cortejo 
fúnebre, como um grande ídolo popular.  
Mais de 100 mil pessoas saíram às ruas 
- coisa rara até para os dias atuais - para 
chorar o amigo, a voz das ruas, que mor-
reu dentro de um táxi, após uma briga 
onde levou uma surra.
   Consagrado como literato, ocupou a 
cadeira 26 da Academia Brasileira de Le-
tras.

* Designer gráfica e pesquisadora, autora dos livros 
Confeitaria Colombo, Onde Morou e Guia Quente 
para viver o frio.  Editora do blog “Rio que Mora no 
Mar” (www.rioquemoranomar.blogspot.com).

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)

fotos encaminhadas pela autora

Casa Edison

Editora José Olympio

Editora Garnier

Rua do Ouvidor

João do Rio

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!



19ANO 2 - Nº 23
SETEMBRO / 2009

A convite de Jimmy 
de Oliveira, acom-
panhei-o, dia 07/08, 
a Duque de Caxias, 
para conhecer o tra-
balho de inclusão 
social desenvolvido 
pelo Projeto Ojuo-
bá Axé, utilizando 
como ferramenta a 
cultura afro-brasi-
leira. Segundo o diretor administrativo da 
entidade, Júlio Guimarães, mais de 15 mil 
crianças e adolescentes passsaram pela ins-
tituição desde sua fundação, em 1985, pela 
Sra Evanderlia Guimarães (Luana), presi-
dente da entidade. Atualmente a entidade 
assiste 630 crianças e adolescentes de 7 a 20 
anos, de forma direta, com oficinas de per-
cussão, escolinha de futebol, artes plásticas, 
teatro, dança afro, dança clássica, jongo, xa-
drez, informática, hiphop, caratê, capoeira, 
canto, reforço escolar e de alimentação, e... 
dança de salão.  “Como a dança de salão é 
uma das vertentes de nossa cultura afro, eu 
convidei o mestre Jimmy para fazer parte de 

nosso traballho”, explicou-nos Júlio.  
   Como coordenador da área de dança de sa-
lão, Jimmy escalou para o desenvolvimento 
dos trabalhos um dos professores formados 
em sua metodologia, Bruno Motta, que dá 
aulas de dança de salão para mais de 300 
crianças e adolescentes do Projeto, em ho-
rários diversos.  “Acredito que muito em 
breve (os alunos) já estarão percorrendo os 
prestigiados eventos do mundo da dança, 
representando todo seu potencial de trans-
formação”, declarou Júlio.   
   Parabenizamos Jimmy e  Bruno Motta pelo 
excelente trabalho que testemunhamos, pro-
vando que a dança de salão, além do lazer, 
pode ser utilizada como forte instrumento 

de disciplinamento, integração e inclusão 
social.  
   Parabenizamos também o empenho de D. 
Luana e de toda a sua equipe, oferecendo 
meios para que um grande número de de-
sassistidos encontrem um caminho de de-
senvolvimento pessoal e profissional.  Vale 
ressaltar que, além do trabalho com as crian-
ças, o Projeto presta assistência psicológica 
e cursos de formação profissional para mães 
e adolescentes, como estética capilar, arte 
culinária, tecelagem, formação de garçons e 
outras atividades profissionalizantes.  
   Mais sobre o trabalho do Projeto Ojuobá 
Axé em breve, no site do Jornal Falando de 
Dança (www.jornalfalandodedanca.com.br)

Por Waldomiro J. Oliveira

Ponto Musical

Pery é muito mais bossa!
O Encontro da Dança de Salão com a Bossa 
Nova

A abertura do evento coube à Banda Novos 
Tempos, tocando das 20 às 22h, aquecendo os 
dançarinos que ocupavam todo o salão.  O ator-
compositor Cláudio da Mata recitou o poema de 
sua autoria, “O Pé”.  Seguindo-se apresentação 
de 4 pares de dançarinos executando três tem-
pos musicais da dança de salão: o bolero, a bos-
sa nova e a gafieira. Coreografia do professsor 
Cristiano Salgado, que terminou convidando a 
atriz global Neuza Borges, ali presente.

Sobre o show Pery é muito mais Bossa
Adentrando o salão super lotado, o 
cantor entoa “Você manhã de tudo 
meu”, de R. Menescal / R. Boscoli, 
empolgando o público.  Seguem O 
Barquinho, Muito Vagamente, O Can-
tador (de Milton Nascimento).  Em 
seguida, lembra a cantora paulista 
Isaurinha Garcia, com Saia do Meu 
Caminho (Custódio Mesquita / Ewal-
do Ruy) e De Conversa em Conver-
sa (Lúcio Alves / Haroldo Barbosa).  
Pery recorda os sucessos de sua mãe, 
para ele a maior cantora popular do 
Brasil, Dalva de Oliveira, cantando 
em sua homenagem Bandeira Bran-
ca, de Max Nunes / Laércio Alves, 
Caminhemos, Ave Maria no Morro e 
Cabelos Brancos, de Herivelto Martins.  Voltan-
do à Bossa Nova, conta fatos históricos, inter-
pretando Água de Beber (Tom Jobim / Vinícios 
de Moraes) e Rio Antigo (Nonato Buzar / Chico 

Anísio).  Elogia Djavan com 
Capim e Flor de Liz, cantan-
do num balanço de arrepiar o 
público, que aplaude intensa-
mente sua arte de cantar.  Por 
fim, chama o povo para dan-
çar, descendo do palco para o 
salão, fazendo sucesso através 
de sua composição, o bolero 
Laura.  É o grande momento 
do baile-show: Contigo en la 
distancia (César Portillo de 
La Luz), Esta Tarde Vi Jover 
(Anantanero), Impossible...  E volta a recordar 
sambas antigos que marcaram época nos caba-

rés, dancings e gafieiras do Rio Antigo.  Você 
abusou (Jocafe / Antonio Carlos), Isaura (Heri-
velto Martins), Rosa (Dorival Caymmi).  Nesse 
módulo musical, homenagem a seu pai, Herivel-

to Martins, e ao Trio de Ouro.  E volta nova-
mente ao romântico dos fox blues.  I Left my 
Heart in San Francisco, New York New York... 
encerrando o empolgante Show “Pery é muito 
mais bossa” em grande estilo.
   Acompanhado do trio: Piano – Fernando Co-
bona; Contra-baixo – Person Tupinambá; Ba-
teria – Márcio Mazza.  Luz e som de altíssima 
qualidade.  Show-baile histórico, produção de 
Cristiano Salgado.

Por Antônio Aragão

A dança socializante

Projeto
Ojuobá 
Axé

Dia 15/08 a equipe 
do Jornal Falando 
de Dança foi 
conferir o Baile 
Show organizado 
por Cristiano 
Salgado na 
AABB-Lagoa, em 
comemoração ao 
seu aniversário e de 
sua academia.  Eis 
o relato da noite, 
para aqueles que 
perderam essa rara 
oportunidade de 
dançar ao som de 
Pery Ribeiro ao 
vivo

fotos Leonor Costa

Salão lotado para assistir ao show de 
um ícone da MPB: público fazia coro 
em todas as canções.

Carismático, Pery arrancou muitos aplausos 
e conquistou a platéia; “Cansados de ficar 
sentados? Então vamos dançar!”

Era tudo o que o público dançante queria, 
lógico.  Inclusive Cristiano Salgado, que se 
empolgou ao lado da atriz Neuza Borges.

foto: Antônio Aragão

À esquerda da foto, de camiseta e boné brancos, Jimmy de Oliveira, ao lado de Bruno Motta.  
Em torno, algumas das crianças do Projeto Ojuobá Axé que têm aulas de danças de salão.
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Leonor CostaLeonor Costa

Leonor Costa Leonor Costa Leonor Costa

Leonor Costa Leonor CostaLeonor Costa

Leonor Costa Leonor Costa

(1) Nosso registro da Noite do Fondue, realizada dia 29/7 por Carlinhos Maciel, em seu baile das quartas do Olympico.  (2) Em seu baile em homenagem aos pais, realizado dia 
07/08 no Irajá A. C., Angela Abreu escolheu o amigo Robson (Banda Novos Tempos) para representar todos os pais presentes.  Na foto, Robson ao lado dos cinco filhos.  (3) Edson 
Braz e convidados, no baile que agora promove com Jimmy de Oliveira, todos os sábados.  O flagrante foi na noite de estréia, dia 08/08

(1) Da esquerda para a direita, Geraldo, Domard, Stela, Rita (aniversariante da noite), Glorinha e Robson, no baile Domingos Dançantes by Glorinha, do Olympico Club, Copaca-
bana.  (2) Homenagem aos pais e aos aniversariantes do mês, com bolo oferecido por Marlene Oliver, em seu Baile das Rosas do dia 11/08.  (3)  A dançarina Glória (ao centro da 
foto, de vestido escuro), escolheu o happy hour da Academia Luciana Santos, do dia 12/08, para lá comemorar seu aniversário ao lado dos amigos.  (4) Flagrante de bastidores na 
noite de 15/08, na AABB-Lagoa: o cantor Pery Ribeiro ao lado de Cristiano Salgado e da atriz Neuza Borges, aguardando o momento de subir ao palco para seu show “Pery é muito 
mais Bossa”, no baile show organizado por Cristiano para comemorar seu aniversário.  Antes do show do cantor, houve baile animado pela Banda Novos Tempos, declamação do 
ator e compositor Da Mata, e apresentação de alunos, bolsistas e professores do Espaço de Dança Cristiano Salgado - além da apresentação do professor, com a parceira Jennifer.

(1) Em homenagem à treinadora espanhola de dancesport, Eva Angues, na cidade para o I Congresso de Dança Esportiva do Rio de Janeiro, a Escola Carioca promoveu um baile 
especial de dança de salão com apresentações de coreografias com movimentos de dancesport.  Na foto, da esquerda para a direita, Juliana, Carla Salvagni (CBDance/SP), Eva An-
gues, Luiz Cláudio, Fernando (CBDance/SP), Brenda, Paulo Sérgio, João Batista, Aragão e Viviane Macedo.  Brenda e Paulo Sérgio apresentaram 2 coreografias com movimentos 
de dancesport; Luiz Cláudio e Viviane apresentaram a coreografia com a qual ganharam o campeonato brasileiro de dancesport em cadeira de rodas ano passado e uma de samba 
de gafieira; e Carla Salvagni e Fernando apresentaram 2 coreografias de dancesport categoria standard.  (2) Leo Fortes rodeado por familiares (e ladeado pela mãe e pelo avô) no 
big baile de aniversário que promoveu no CIB, Copacabana, dia 02/08. Além das apresentações de cias de dança convidadas e de suas apresentações de samba com Robertinha 
(uma de samba tradicional, outra de samba funkeado), a surpresa foi a homenagem que fez a Michael Jackson, numa hilariante coreografia de autoria de Wellington Lopes.  (3)  Dia 
04/08.  Foto dos jurados e dos 4 casais classificados para a final do concurso de bolero promovido por Manon e Flávio em seu baile mensal na Gaúcha. Segundo mestre Osvaldo, 
a escolha foi dificílima tamanho o nível técnico dos concorrentes. 

Antônio AragãoAlice Suruagy

(1) Tradicional foto de fim de baile, com os dançarinos presentes ao happy hour da professora Luciana Santos (ao centro da Foto, sentada, de blusa branca).  
Este foi do dia 12/08.  O happy da Academia Luciana Santos, no Centro do Rio, acontece toda segunda quarta-feira do mês.  (2)  Botequim Vacabrava, Tijuca, 
dia 13/08: Terê Freitas cercada por sua equipe de dançarinos e pelas aniversariantes do mês.
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Giro por Niterói e São Gonçalo: (1) Cícero ladeado por sua equipe de dançarinos, no Baile do Cícero do dia 15/08, no CSSERJ, Niterói; (2) No mesmo baile, a presença do Studio 
S de Sandra Lopes (Adhemir, Cleide e Leila Santa Clara); (3) Flagrante no Clube Mauá de São Gonçalo, mostrando a elegância das jovens dançarinas da região.

(1) Bernardo Garçon ao lado da presidente do clube São Cristóvão Imperial, Regina, e do diretor do clube, Salomão, no primeiro Mega Baile que o promoter ali realizou, dia 16/08, 
com as bandas Karibe e Resumo.  (2) Registro da comemoração do aniversário de Lady, na Estudantina Musical.  (3) Passeio Público Café, baile dos aniversariantes, que acontece 
toda última segunda-feira do mês.  Na foto, a promoter Graça Reis ao lado de algumas das assíduas frequentadoras.  (4) Baile Brega realizado pela Escola Carioca dia 21/08.  Na 
foto, Fabiana, Elis Regina e Juliana, da esquerda para a direita.  (5) Baile no Mackenzie, dia 24/08, com Orquestra Tabajara, em comemoração ao aniversário do diretor João de 
Quintino (no centro da foto, ao lado da esposa Doracy e da Valéria, empresária do Conjunto Aeroporto).

Leonor CostaLeonor CostaLeonor Costa

Leonor Costa Leonor Costa Leonor Costa Antonio Aragão

Acervo Escola Carioca

(1) Glorinha comemorando os 7 anos de sua festa Domingos Dançantes, ao lado de Marquinhos e Waldy, do TriniDance (dia 16/08, no Olympico Club, Copacabana).  (2) Reinaldo 
Gonçalves (ao centro da foto, microfone em punho) e casais finalistas do concurso de dança do Rodoshopping de São Gonçalo, que organiza todo ano no local.  A final aoonteceria 
dia 31/08, após o fechamento desta edição.  (3) Em foto de Maria Blasquez, registro da performance da Banda Paratodos no baile da Dansemus, realizado no Bar do Tom. Leblon, 
dia 05/08.  (4) Os jovens da companhia de dança Henrique Nascimento, após apresentação no baile de aniversário da academia, dia 16/08, no Mackenzie.

Antonio Aragão Acervo Reinado Gonçaves Maria Blasquez Leonor Costa

Antônio Aragão Antônio Aragão

(1) Os participantes adoraram o workshop temático idealizado por Henrique Nascimento só com professores de dança que já atuaram no quadro Dança dos Famosos, do Faustão.  
Foi dia 16/08, no Mackenzie.  Na foto, a turma do professor João Ricardo Vieira, de samba iniciante.  (2) Não, não é um baile com pista lotada.  É um workshop com pista lotada.  
Foram mais de 100 inscritos no workshop de forró realizado por Marquinhos do Forró dia 16/08, na Academia Jimmy de Oliveira, no Catete.  Aragão, que fez o tour diurno pelos 
workshops desse domingo, teve dificuldade em encontrar ângulo para registrar a turma toda.
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Vilson Queiroz é homenageado com o diploma João Roberto Kelly
Entregue pelo próprio compositor, o diploma foi uma homenagem de Geraldo 
Lima pelos serviços prestados à dança de salão carioca.  A homenagem foi feita 
dia 13/08, no baile que Geraldo promove todas as quintas no Amarelinho da Ci-
nelândia.  Alunos, amigos e diretoria do Centro Cultural Cartola, onde o profes-
sor dá aulas, estiveram presentes para prestigiá-lo.  Vilson, muito emocionado, 
recordou que a primeira apresentação de dança que ele fez na tv foi justamente 
no programa de João Roberto Kelly, nos anos 80.  “Daí porque esta homenagem 
tem grande significado para mim”, declarou-nos Vilson. 

Circulando especial

Antônio Aragão recebe Moção 
de Congratulações da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, em 
seu baile de aniversário
Esta foi uma das homenagens recebidas 
pelo diretor comercial do Jornal Falando 
de Dança, durante a comemoração de seu 
aniversário no evento Domingos Dançan-
tes, promovido por Glorinha no Olympico 
Clube, Copacabana.  A comemoração, re-
alizada dia 27/07, contou com a presença 
de amigos, familiares e profissionais da 
dança.  No telão, projeção das inúmeras 
fotos ao lado de integrantes da comunida-
de de dança de salão carioca, sobretudo 
após o início de suas atividades no jor-
nal.  Aragão e convidados também fo-
ram presenteados com um show especial 
do cantor Jacy e um big bolo confeitado 
por Madalena Bolos.  Agora Glorinha já 
planeja a decoração especial para a festa 
comemorativa dos dois anos de fundação 
do Jornal Falando de Dança, que será dia 
11/10, domingo, véspera de feriado.
fotos: André Lima

fotos: Marcos Rogério Gonçalves



23ANO 2 - Nº 23
SETEMBRO / 2009

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES 
DE NOSSOS PATROCINADORES

SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a par-
tir das 18h, no Clube Mackenzie, 
Méier, com música ao vivo.  Org. 
João de Quintino. Programação já 
agendada para setembro: (7) Rio 
Show; (14) Devaneios; (21) Ae-
roporto; (28) Paratodos. Inf. tel. 
9613-8079.  
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30 
às 24:30, baile para casais, dança-
rinos contratados e baile-ficha, or-
ganizado por Fátima e Maria Luíza.  
Inf. 2541-8205 / 9453-5751.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir 
das 18h, no Passeio Público Café, 
Centro do Rio, com Bd Pérolas. 
Na última segunda-feira do mês, os 
aniversariantes do mês não pagam 
ingresso e ganham bolo. Pegue o 
cupom de desconto no site do jor-
nal ou recorte o anúncio publica-
do nesta edição. Inf. 2549-9472 / 
9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club 
Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h, 
com banda ao vivo. Inf.: 2569-4822 
ou www.club municipal. com.br.
Baile de ficha no Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de 
ficha, organizado por dj Renato Rit-
mus, que sonoriza o evento.  Veja a 
programação completa de dj Rena-
to Ritmus mais adiante, no roteiro 
de bandas e dj’s.
Especial dia 12/10, feriado: baile de 
aniversário da APDS/RJ (v. anúncio 
pág. 15)
Samba é a nossa raiz
Baile de segunda dentro da progra-
mação deste evento (v. anúncio pág. 
16): 12/10, Baile da APDS.  Inf. 
9752-2207. 

TERÇAS
Baile das Rosas no Amareli-
nho, Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no Ama-
relinho da Cinelândia, a partir das 
19h, com sorteio e equipe de dan-
çarinos. Próximo agendado: 08/09.  
Veja anúncio na pág. 3. Inf. 3714-
2329 / 9753-0260 / 9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança 
Reinaldo Gonçalves, toda primeira 
terça-feira do mês, baile temático 
no Abrigo Cristo Redentor, Cen-
tro de São Gonçalo (em frente ao 
Sesc), de 19 às 22h. Baile temático 
da Primavera será dia 01/09. Inf. 
9741-8373.
Baile-ficha  na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h, 
com os instrutores do Projeto Dan-
ça Livre, na Mansão das Águas.  
Inf. 8706-2894.
Encontro dos Amigos com dj 
Guisner
Baile de dança de salão na Maison 
Sully, em Vila Valqueire.  A partir 
das 19h.  Inf. 2453-0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos ani-
versariantes do mês, na Ac. de Dan-
ça Conceição da Bahia, na Tijuca, a 
partir das 18h, com música ao vivo.  
Ingresso com direito a bolo e petis-
cos. Inf. 2288-2087 / 9679-3628.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de salão 
com início às 16h, sempre com ban-
da ao vivo.  Inf. (21) 3294-9300 / 
2578-4361.
Festa Dançante da Churras-
caria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h. 
Veja anúncio na pág. 14. Inf. 2558-
2558.
Baile Especial na Churrasca-
ria Gaúcha (aniv. da Manon)
Organização Flávio Marques e Ma-
non. Com Bd Paratodos e equipe 
de dançarinos (opcional, por ficha). 
Será dia 15/09, 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 
Olympico
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. Can-
to do Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h, 
com música ao vivo.  Agenda de se-
tembro: 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 dan-
çarinos.  Inf.:  2257-0867 / 9986-
7749.
Baile de ficha na Estudantina
Toda quarta, às 18h, numa parceria 
de Dj Renato Ritmus e Regina Vas-
concellos. Veja anúncio na pág. 15. 
Veja também a programação dos 
bailes de ficha promovidos por Re-
nato Ritmus, no roteiro de bandas e 
dj’s, nesta página.
FORRÓMANIA na Chur. Gaú-
cha
Todas as quartas, a partir das 20h, 
com duas bandas. Veja anúncio na 
pág. 14. Inf. 2558-2558.
Gafieira Elite
Baile Swing Total, todas as quar-
tas, a partir das 19h, com a Banda 
Swing Carioca. Realização: Paulo 
Gomes.  Inf. 2232-3217.
Baile Temático de Carlinhos 
Maciel
Dia 23/09, a partir das 20h, em seu 
baile das quartas mo Olympico, Co-
pacabana, com o tema “Noite Góti-
ca” (v. anúncio pág. 3).
Baile de aniversário da Amiga 
Angela Abreu 
Será dia 02/12, a partir das 19:30h, 
no Irajá A. C., com o toque especial 
da aniversariante (v. anúncio p. 3).  
Inf. 3017-0953 / 9973-1408

QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na Aca-
demia Alvaro’s Dance, em Copaca-
bana, a partir das 22h.  Inf. 2547-
0861.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do mês.  
A entrada é um prato de salgado e 
um quilo de alimento não perecível 
para doação. Inf. 3391-7530.  Espe-
cial dia 29/10: baile da programa-
ção Samba é a Nossa Raiz.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, 
na Churrascaria Gaúcha, Laranjei-
ras, com música ao vivo.  Última 
quinta: aniversariantes do mês não 
pagam ingresso e ganham bolo. Op-
cional: dançarinos pelo sistema de 
fichas. Pegue o cupom de descon-
to no site do jornal ou neste jornal 
(pág.5).  Bandas programadas para 
setembro: veja anúncio na pág. 5. 
Inf. 2549-9472 / 9135-9019.
Dançando na Cinelândia
Baile com muito swing e balanço, 
para ouvir e dançar, organizado por 
Geraldo Lima, todas as quintas, no 
Amarelinho da Cinelândia, a partir 
das 19h, com o Grupo Bossa Seis 
e artistas convidados.  Inf. 2527-
2300. 
Almoço dançante no centro 

do Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, 
baile no Espaço X de Stelinha Car-
doso, na Av. Mal. Floriano, com 
ingresso popular e cardápio espe-
cial da tia Norma. Inf. 8166-0404 / 
2223-4066 / 8778-4066.
Tarde Dançante na Tijuca
Evento organizado por Terê Freitas 
uma vez por mês, das 15 às 19h, no 
Botequim Vacabrava, com música 
ao vivo, dançarinos e bufê. Próximo 
agendado: 10/09 (v. anúncio pág. 3)  
Inf. (21) 2208-0043 / 9781-5120.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do 
Rio ainda em atividade.  O retorno 
dos bailes das quintas: dia 10/09 
com Novos Tempos  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. 4).

SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores 
contratados pela Academia da Tia 
Neide.  Itaperuna F. Clube, em Ita-
tiaia, 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 instru-
tores na primeira sexta do mês e 
aniversariantes do mês toda última 
sexta-feira do mês. Org. Regina 
Vasconcellos.  DJ Viviane Chan. 
Inf.:  2252-3762 / 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola Ca-
rioca, na Tijuca, com trio de forró 
ao vivo, geralmente na terceira sex-
ta do mês (veja programação com-
pleta em www.escolacarioca.com.
br). Inf.  2288-1173.
Baile de Dança de Salão da 
Ac. Luiz Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Va-
lença, na Tijuca, a partir das 19h 
(na última sexta, dj Pedro Pedrada, 
nas demais, dj Luiz Valença).   Inf.:  
3872-5264.
Baile do Espaço X de Stelinha 
Cardoso, 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 in-
cluída no ingresso, das 16:30 às 
17:30h.  Dançarinos contratados 
pela casa.  Na  última sexta do mês, 
aniversariante ganha entrada franca, 
brinde e bolo.  Inf. 2667-4662.
Baile na C.D.Carlinhos de Je-
sus
Em Botafogo, baile todas as sextas, 
a partir das 21h. Inf. 2541-6186. 
Bailes na Ac. Cristiano Perei-
ra
Todas as sextas, em salão com ar 
condicionado, na academia de Bon-
sucesso, a partir das 19h. Inf. 3868-
4522. 
Dançando no Sesc do Engº de 
Dentro
Na segunda sexta-feira de cada mês 
o Universo da Dança Amantes da 
Arte organiza um happy-hour no 
Sesc do Engº de Dentro, a partir das 
19h.  Inf. 8142-5371.
Dançando na sexta
Baile na AABB-Tijuca, a partir 
das 16:30.  Inf. 2569-3222 / 2578-
4361.
Baile do TriniDance
Toda sexta, no CIB, Copacabana, a 
partir das 20h.  Inf. 9854-9827. 
Sexta Carioca na Chur. Gaú-
cha
Todas as sextas, a partir das 20h, 

o melhor de todos os ritmos. Veja 
anúncio na pág. 14. Inf. 2558-
2558.
Roda de Samba e ensaio de 
Bloco
Toda sexta, a partir das 22h, na Cia 
Marinho Braz, em Laranjeiras (v. 
anúncio pág 4).
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, 20h, 
com Kiko e Alex. Inf. 3601-1101 / 
9961-3148 / 9348-8212. 
Aniversário de Regina Vas-
concellos
Dia 11/09, a partir das 19h, em seu 
baile de ficha na Academia Jimmy, 
Catete.  (v. anúncio pág. 2).
Golden Boys no Cl. Macken-
zie
Dia 11/09. Inf. tel. 9613-8079. 
Orquestra Bianchini no Clube 
Mackenzie
Dia 18/09. Inf. tel. 9613-8079. 
Swing do Black
Dia 02/10, abrindo a série de bailes 
em comemoração do mês do samba 
de gafieira. Só swing samba, com as 
bandas Novos Tempos, Rio Show 
e Paratodos (veja a programação 
completa dos bailes na pág. 15 e 
detalhes deste baile na pág. 12). 
Samba é a nossa raiz
Bailes de sexta dentro da progra-
mação 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.
Baile inaugural do Congresso 
Estadual de Dança de Salão 
do RJ 
O baile inaugural será dia 30/10, na 
Escola de Dança Jaime Arôxa, em 
Botafogo.    Inf. 3022-5288. 
Aniversário de Beto Silva
Dia 30/09, a partir das 19h, no Cl. 
Recreativo Português, Taquara, 
com Bd Novos Tempos (v. anúncio 
pág. 14).
Aniversário da APDS-RJ
Dia 12/10, a partir das 19h, no Ban-
gu Atlético Clube (v. anúncio pág. 
15).

SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança 
Sheila Aquino e Marcelo Cho-
colate
Com dj Leo Pers.   Primeiro sábado: 
dança de salão.  Terceiro sábado: 
samba de gafieira. Acesse a progra-
mação de aulas e eventos especiais 
e imprima cupons de desconto dos 
bailes na página www.doisemce-
na.com. br /espacodedanca/bailes.   
Inf. 2245-6861 / 7899-8273.
Baile-Ficha em Copacabana 
Todo sábado, a partir das 19h, no 
Studio de Dança Marquinhos Co-
pacabana. Inf. 2256-1956 / 2548-
7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de salão 
com Ebert Braz;  no segundo sá-
bado, dança de salão com dj Jorge 
Henrique;   no terceiro sábado to-
dos os ritmos de salão com dj Kadu 
Vieira; no último sábado, dança de 
salão comandada pelo prof. Oswal-
do Albarelli.  Sempre a partir das 
20h. Inf.  3872-5264 
Baile da Academia Jimmy de 
Oliveira, Catete
Todos os sábados, a partir das 
21h, todos os ritmos.  Organização 
Jimmy de Oliveira e Edson Braz.  
Inf.:  2285-6920 / 7834-5469.
Milongas Bello Tango Produ-
ções
Bailes Bellinho, Bello Tango e Mi-
longa Real, org. Aparecida Belotti.  
Próx. agendadas: 12/09 (Bello Tan-
go); 26/09 (Bellinho). Inf.:  9982-
3212.
Bailes de tango na Escola Ca-
rioca

No primeiro sábado do mês, Co-
nectango, a partir das 21h (primei-
ra hora, tango canyengue).  Inf.:  
2288-1173.
Saturday Night Fever no 
CDAC
Baile Quinzenal do Centro de Dan-
ça Alex de Carvalho, em Vila da 
Penha (sempre segundo e quarto 
sábado do mês). Em três ambien-
tes 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 dançan-
tes. Confiram a programação: Sala 
1 - Zouk e Salsa com o DJ Rafaaa 
Zoukman; Sala 2 - Bolero e Solti-
nho 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 Val-
queire
Todo primeiro sábado do mês, na 
Praça de Alimentação do Shopping 
Point Center, em Valqueire (entrada 
franca), com sonorização do prof. 
Fábio Silva.  Inf. 2453-1880 / 3833-
1220. 
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com banda ao 
vivo.  Org. Bernardo Garçon. Es-
pecial dia 05/09: baile em homena-
gem ao elenco da novela Caminho 
das Índias e ao fim das gravações da 
novela no local, com dj Renato Rit-
mus e Banda Paratodos. 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 Dan-
ça Amantes da Arte (v. anúncio p. 
26) organiza baile-ficha em seu es-
paço no Méier. Inf. 8142-5371.
Forró Kum Zouk
Todo sábado na Cia Marinho Braz, 
Laranjeiras, trio de forró na pista 1 
e zouk na pista 2 (v. anúncio p. 4). 
Inf. 2205-0118. 
Banda Hélio Silva & Samba 
Tropical
Todos os sábados, a partir das 20h, 
na Churrascaria Gaúcha. Veja anún-
cio na pág. 14. Inf. 2558-2558.
Bailes dos sábados da Ama-
zonas Dance & Fitness
Dia 19/09 (tangos e boleros) | dia 
26/09 (roda de samba) | dia 03/10 
(zouk emotion). Veja detalhes na 
pág. 15. Inf. 2613-3276.
Baile de aniversário da Escola 
Carioca de Dança
Dia 05/09, às 22h, no Tijuca Tê-
nis Clube, com Banda Paratodos e 
apresentação do esetáculo de dança 
“O Samba e o Tango”. 
Baile de aniversário do Con-
junto Aeroporto
Dia 05/09, às 21h, no clube Ma-
ckenzie, Méier. Inf. 2280-2356 / 
9994-5580 (v. anúncio pág. 3).
1º Desafio de Dançarinos Rio/
Niterói/São Gonçalo
Dia 12/09, a partir das 20h, com 
Novos Tempos e Os Devaneios, no 
CSSERJ, Barreto. Inf. 2628-4778. 
V. anúncio pág. 2.
Aniversário de Kessy Goudard 
no Mauá de São Gonçalo
Baile dia 26/09, com banda Para-
todos. V. anúncio na pág. 2.  Inf. 
9471-9551.
Flash Backs no Cl. Mackenzie
Dia 26/09, com Banana Dancing.
Inf. tel. 9613-8079. 
Em outubro: Show com Bebeto.
Baile do Cícero no CSSERJ 

- Niterói
Dia 10/10, às 20h, com a Banda Os 
Devaneios.  Será a noite do azul e 
branco.  Veja detalhes no anúncio 
da pág. 14. 
Baile de aniversário de Marise 
Santos e Carol
Será dia 24/10, no Cl. dos Bom-
beiros, com Novos Tempos. V. 
anúncio pág. 12. Inf. 3272-2678 / 
9632-3718.
Samba é a nossa raiz
Bailes de sábado dentro da progra-
mação deste evento (v. anúncio pág. 
15): 03/10 Ac. Jimmy; 10/10: Sesc 
N. Iguaçu  | Baile Cia Stilo Brasil; 
24/10 Lions Club da Ilha do Go-
vernador; 31/10 Mackenzie (Baile 
de encerramento da programação). 
Inf. 9752-2207.
Baile do Congresso Estadual 
de Dança de Salão do RJ 
Dia 31/10, 21h, no CIB, com dj Re-
nato Ritmus. Inf. 3022-5288. 
Aniversário de Bruno Motta
Dia 31/10, a partir das 20:30h, no 
Tijuca Tênis Clube, com Bd Parato-
dos (veja matéria nesta edição). Inf. 
7855-0411
Aniversário de Freddy Peres
Dia 21/11, a partir das 21h, no 
Olympico Clube, Copacabana, com 
banda Paratodos (v. anúncio pág. 
14).

DOMINGOS
Estangostoso
Na academia Jimmy, no Catete, bai-
le mensal de tango organizado por 
Márcio Carreiro, a partir das 19h 
(sempre no 3º domingo do mês). 
Inf.:  2285-6920.
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às 
23h, org. Bob Cunha e Aurya Pi-
res. No salão de eventos do Pizza 
& Grill, Largo do Machado. Inf. 
2556-7765 / 9629-3072.
Domingueira dançante by Bob 
Cunha e Aurya Pires
Com cortinas de zouk, no terceiro 
domingo do mês, de 18 às 22h, org. 
Bob Cunha e Aurya Pires e sonori-
zação 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 Mu-
rilo.  Recorte o anúncio publicado 
nesta edição (pág. 5) e obtenha des-
conto no ingresso. Inf. 9772-2051 / 
2553-3600.
Domingueira Bom Malandro
Na Sinuca e Gafieira Lapa 40 
graus, com uma grande banda a 
cada domingo.  Org. Valdeci de 
Souza, Rodrigo Marques e Chris 
Brasil. Inf. 9972-4008 / 9618-5176 
/ 8133-9508. Mande um email para 
lapabommalandro@gmail.com e 
peça para fazer parte da lista amiga 
obtendo bom desconto no ingresso 
(gentileza informar onde encontrou 
esta dica).
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 pro-
gramação na pág. 2).  Inf. 2620-
8018 / 2717-5023.
Domingueiras do Club Muni-
cipal
Todos os domingos, na Tijuca, al-
moço dançante, 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 terceiro domingo do mês, na Cia 
Marinho Braz, Laranjeiras (v. anún-
cio p. 4). Inf. 2205-0118. 
FORRÓMANIA na Chur. Gaú-
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Todas os domingos, a partir das 
20h, o forró mais quente da cidade 
com duas bandas. Veja anúncio na 
pág. 14. Inf. 2558-2558.
Festa temática do Domingos 
Dançantes, no Olympico Club
Dia 20/09 comemorando a chega-
da da primavera.  Com o Grupo 
Trinidance e dj Murilo (recorte o 
anúncio da pág 14 e obtenha des-
conto no ingresso). Inf. 9772-2051 
/ 2553-3600.
Baile da Amazonas Dance & 
Fitness, no J. Botânico de Ni-
terói
Será dia 27/09, a partir das 11h, 
com entrada franca. V. anúncio p. 
15. Inf.: 2613-3276. 
Encontro dos dançarinos no 
Clube Combinado 5 de julho, 
Barreto, Niterói
Será dia 06/09, com 3 bandas: Rio 
Show, Copa 7 e Brasil Show.  Des-
conto para compra antecipada de 
ingressos.  Inf. 9573-8191
2º Baile do Século no Gr. de 
Rocha Miranda
Será dia 06/09. Organizado pelo 
grupo Amigos da Paz, com 3 ban-
das (Brasil Show, Novos 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 Dan-
çantes” by Glorinha, no Olympico 
Club, Copacabana, dia 11/10, vés-
pera de feriado (v. anúncio pág. 
17). 
Samba é a nossa raiz
Bailes de domingo dentro da pro-
gramação deste evento (v. anúncio 
pág. 15): 18/10: Bira Santos Dança 
de Salão, em Mal. Hermes (Rio) 

e Studio S, no Barreto (Niterói); 
25/10: Domingueira Bom Malan-
dro, Lapa (Rio). Inf. 9752-2207.
Baile do Congresso Estadual 
de Dança de Salão do RJ e 
Aniversário de Evando San-
tos 
Dia 01/11, 20h, no CIB. Inf. 3022-
5288.
Baile na Fazenda São José
Dia 15/11, dentro da programação 
da Excursão e Pic Nic Show, com 
bandas Brasil Show e Copa 7 (v. 
anúncio pág. 3).

OUTROS EVENTOS:
Show do cantor Márcio Tha-
deu
Será dia 09/09, quarta-feira, a par-
tir das 19h, no Cais Cultural, Praça 
Mauá.  Veja anúncio na pág. 2.
17º Workshop da pousada A 
Marca do Faraó, em Cachoei-
ras de Macacu
De 11-13/09. V. anúncio pág. 2. Inf. 
9399-6284.
Kerche & Kerche na Praça
Dia 12/09, das 10 às 14h,  oportuni-
dade única de apreciar o melhor da 
Dança na Tijuca, numa realização 
da Kerche & Kerche com o apoio 
da Subprefeitura da Tijuca (v. anún-
cio pág.13).
Baila Brasil no Teatro do Amé-
rica
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, au-
las com os melhores do zouk, bai-
le e passeio. Inf. (22) 2644-3233 / 
9271-6398.
Campeonato Intercontinental 

de Tango - Etapa Brasil/BH
Dias 25, 26, 27/09, com oficinas de 
dança, shows, bailes e passeios op-
cionais às cidades históricas (veja 
matéria nesta edição).
Workshop de Bolero em Ni-
terói
Dia 04/10, no Clube de Regatas 
Icaraí, numa realização de Alexan-
dre Silva (v. anúncio pág. 14).
I Seminário de Samba de Ga-
fieira do Centro Cultural Car-
tola
Dias 6, 7, 8 e 9/10, veja anúncio na 
pág. 12).
Buzios Tango Weekend 2009
Dias 9,10 e 11/10, ver anúncio na 
pág. 8.
Congresso Estadual de Dança 
de Salão do Rio de Janeiro
Dias 31/10 e 01/11, no CIB, Copa-
cabana, com mais de 25 professores 
e 3 bailes.  Veja chamada de capa.    
Inf. 3022-5288.
Workshop Essência da Dança
Dia 08/11, domingo, em Mal. Her-
mes, numa realização de Bira San-
tos (v. anúncio da pág. 15).
Semana da Dança de Salão
Será comemorada com vários 
eventos em toda cidade, de 29/11 a 
05/12. Uma iniciativa da APDS/RJ 
com o apoio do Sindicato dos Pro-
fissionais de Dança do RJ (SPDRJ). 
Está agendada uma reunião dia 
18/10, domingo, às 11h, na acade-
mia de Stelinha Cardoso, para que 
as academias de dança, interessadas 
em aderir ao projeto, apresentem 
suas propostas (bailes, workshops, 
palestras, trabalho comunitário, ou 
qualquer outra atividade que possa 
colocar em evidência a dança de 
salão). 
II Congresso Internacional de 

Zouk do Rio de Janeiro
Será em janeiro/2010, com organi-
zação de Renata Peçanha (acompa-
nhe a postagem de grade de horário 
e professores em www.renatape-
canha.com.br).  Inf. 2221-1011 / 
9879-1502 / 8882-8950.  

Outros Estados:
Samba é a nossa raiz: DF / 
Bahia
Bailes de outros Estados, dentro da 
programação deste evento (v. anún-
cio pág. 15): 17/10: Academia Stilo 
e Dança, em Brasília (DF) e Escola 
de Dança Kala Al Rabie, em Salva-
dor (BA).
Milongas e Campeonato Inter-
continental de Tango: Minas 
Gerais
De 25 a 27/9, em Belo Horizonte 
(veja detalhes no anúncio da pági-
na 28).

PROGRAMAÇÃO DAS BAN-
DAS  E DJ’S PATROCINA-
DORES:

Agenda de Dj Renato Ritmus 
(bailes de ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a 
Equipe de dançarinos Renato Rit-
mus, mês de setembro: Bangu A. C, 
às segundas (7, 14, 21 e 28); Estu-
dantina, todas as quartas (2, 9, 16 
e 23) e sábados dias 5 e 12; West 
Show Campo Grande dia 11/09, 
sexta; Clube dos Aliados, dias 19 
e 26 (sábados). Dia 30/09, quarta, 
show de Maria Bethânia e Orques-
tra Portátil na Estudantina, com 
abertura de Dj Renato Ritmus.  Dia 
01/10, quinta, estréia do baile de 
Renato Ritmus na AAVI. 
TriniDance

Animando as noites de Copacaba-
na: toda sexta, na Festa do Trini-
Dance, no CIB, e aos domingos no 
“Domingos Dançantes”, de Glo-
rinha, no Olympico Club.  No site 
do jornal Falando de Dança, assista 
a clipes do grupo (link ‘roteiro das 
bandas’).  Inf. 9854-9827.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. 
José – ou www.conjunto aeroporto.
mus.br. Programação já agendada 
para setembro:(2) Churrascaria 
Marlene; (4) RioSampa; (5) Sport 
Clube Mackenzie; (6) Empório São 
João Meriti; (7) Império Serrano 
(0800); (8) Bonsucesso Football 
Clube; (10) Churrascaria Gaúcha; 
(11) Fluminense Football Clube 
– Laranjeiras; (12) Fluminense 
do Rio Bonito; (13) (a confirmar) 
– PARTICULAR; (17) Casa de 
Elandre; (18) RioSampa; (19) Pre-
feitura de Queimados (a confirmar); 
(21) Sport Club Mackenzie; (24) 
Associação Atlética Portuguesa- 
Ilha Gov.; (25) Fluminense Foot-
ball Clube – Laranjeiras; (26) Chur. 
Marlene (noite do Flash Back); (27) 
Marinha de Vila da Penha.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-
9446.
Programação já confirmada para se-
tembro: (3) Churrascaria Gaúcha; 
(5)  Estudantina Musical; (6) Grê-
mio de Rocha Miranda ; (7) Clube 
Municipal; (10) Gafieira  Elite;  
(11) Prefeitura RJ; (12) CSSEERJ, 
Barreto, Niterói; (13) Marinha Vila 
da Penha; (16) Club Português 
da Taquara; (19) ASPOM NO-
VOS TEMPOS E DEVANEIOS; 
(19) GRES da Vila Kennedy; (20) 
Bombeiros de Madureira; (23) WK 

(Intendente Magalhães 452); (24) 
Casa de Elandre; (26) Estudantina 
Musical; (27) Lapa 40 Graus.
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-
4308; 2464-1190; 3359-6753; 
7862-0558 id:83* 67257. Agenda 
de setembro (programação sujeita a 
alteração, aconselhamos confirmar 
nos telefones acima): (01) Tijuca 
T.C; (05) Tijuca T.C - Aniv. Escola 
Carioca; (06) Cbsm - V.Carvalho; 
(07) Mangueira; (09) Bar Do Tom, 
Leblon; (11) West Show C. Grande; 
(12) Clube 10 De Maio, C. Grande 
(a confirmar); (13) Canto Do Rio, 
Niterói; (15) Churrascaria Gaucha, 
Laranjeiras; (18) Aabb Tijuca; (19) 
Estudantina, Pç. Tiradentes; (20) 
Lapa 40 Graus; (24) Churrascaria 
Gaúcha; (25) West Show, C. Gran-
de; (26) Cl. Mauá S. Gonçalo; (27) 
Espaço Dirceu, S. P. D’Aldeia; (28) 
Mackenzie, Méier.
Banda Status Show Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa)
Agenda de setembro já confirmada: 
(4)  Itaguaí – Particular; (6)  ESVI 
- Escola de Samba Vila Isabel; (10) 
Casa de Elandre; (11) RioSampa 
; (12) Particular em Ramos; (13) 
Clube dos Democráticos; (16) Ira-
já Atlético Clube; (17) Associação 
atlética Portuguesa- Ilha; (18) Casa 
de Viseo; (25) RioSampa; (26)  Go-
vernador Iate Clube da Ilha; (27) 
Clube Municipal.
.....................................................
Programações sujeitas a altera-
ções sem aviso prévio, sugeri-
mos ligar antes  para confirmar 
o evento.  Ao fazê-lo, informe ao 
promotor onde viu a sua progra-
mação, ajudando-nos a compro-
var a utilidade desta seção.

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

Retiramos doações

TEL. (21) 3879-9600
EXÉRCITO DA SALVAÇÃO

CONSULTE NOSSOS PREÇOS!

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

INFORMÁTICA

Nilce Oliveira Fotos
Fotografia de eventos

Contato:
(21) 9616-2742 

nilceoliveirafotos@gmail.com

Ana Rosa de Aragão
CRP 05/31149

Copacabana

Informações:
9188-7878

anarosaaragao@hotmail.com

Psicóloga

Subloca-se horário
de consultório

em Copacabana



w
w

w
.j

o
rn

a
lf

a
la

n
d

o
d

e
d

a
n

c
a

.c
o

m
.b

r

Allan
L
o
b
a
to

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

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

Inf.: (22)
2644-3233
9271-6398

Rio das Ostras:
Lions Clube de Rio das Ostras

Av. Meriti 1600 - Vila da Penha
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Mensagens dos leitores

Olá, esse baile de ficha da Estudantina é real-
mente maravilhoso!!! Acredito que não exista 
no Brasil algo tão bacana... Estive no baile do 
dia 12/08 e dancei muito com os bailarinos pro-
fissionais e olha que não sei nada de dança de 
salão, mas me senti a vontade e me diverti como 
nunca...  Realmente vale a pena, quando estiver 
no Rio novamente, com certeza vou prestigiar o 
baile da quarta-feira na Estudantina...
Juliana Arruda, mensagem no Livro de 
Visita do site
..................
Venho corrigir um equívoco cometido pelo Jor-
nal Falando de Dança, na edição n.º 22 - Ano II - 
ago/2009 - página 18, assinado por Leonor Cos-
ta, onde na foto do baile de aniversário de Bob 
Cunha, a última foto da página, a pessoa que 
está ao meu lado não é minha sobrinha, e sim, 
minha esposa e também professora do Centro 
de Danças João Piccoli, cujo o nome é: Luana 
Piccoli, inclusive o próprio Bob anunciou como 
minha esposa, não sei de onde veio essa infor-
mação de que era minha sobrinha. Enfim, esse 
e-mail é só para esclarecer o mal entendido, para 
que não venha se repetir. Agradeço a atenção e 
aproveito para parabenizar o jornal pela parceria 
com os profissionais da dança de salão. 
João Piccoli, por email
....................
Gostaríamos de agradecer a oportunidade de 
participar desse importante evento [I Congresso 
de Dança Esportiva do Rio de Janeiro].  Fica-
mos encantados com a Eva e a Carla. 
Nayara Melo e Fernando Schellenberg, por 
mensagem eletrônica
...................
Venho por meio desta agradecer ao Jornal Fa-
lando de Dança pela oportunidade prestada ao 
nosso Studio Latino de Dança de Salão nas aulas 
com treinadora espanhola Eva Angûes.
Rodrigo Ferreira (prof. Latino), por email
...................
Simplesmente maravilhosa a cobertura do ani-
versário do professor Adalberto Shock !!! Pa-
rabéns Leonor Costa,como sempre marcando 
presença nos importantes eventos da dança de 
salão, valorizando essa cultura, onde jovens ta-
lentos se inserem cada vez mais e mostram ao 
que vieram.

Eliane, nos comentários à cobertura fotográ-
fica postada no site do Jornal
...................
Parabéns pela cobertura da reunião da Semana 
da Dança, realizada no Espaço Stelinha Cardo-
so, no mês de Julho, onde se reuniram profissio-
nais e envolvidos com o evento a ser realizado 
no fim do ano, no qual estarei encarregado da 
Mostra de Dança, e deixo aqui minha reclama-
ção ao Sesc e sua coordenação por estarem pro-
telando tanto a liberação do seu teatro para um 
evento que provavelmente virá a se tornar uma 
referência nos anos que se seguirão.
Aloísio Guedes de Vasconcelos Junior, Nova 
Iguaçu, por mensagem no livro de visitas do 
site.
....................
Sou professor de dança de salão e ministro aulas 
do gênero em quatro turmas na unidade Sesc-
Copacabana.  Queria saber qual a possibilidade 
de receber o Jornal Falando de Dança, ressaltan-
do que necessitaria apenas de um exempar para 
disponibilizar à pesquisa dos alunos e alunas, 
que por muitas vezes ficam carentes de informa-
ções de bailes e festas.
Leonam Moraes, por email.
NR: Agradecemos o contato, Leonam, e já o 
cadastramos na nossa mailing list como destina-
tário institucional.
.......................
Falando de dança...... Falando de Domingos 
Dançantes.... É preciso agradecer!!!!!  Queria 
ser um poeta para escrever a mais linda poesia. 
Queria ser um músico para compor a mais doce 
melodia. E dizer de uma forma poética e musi-
cal... Meu agradecimento aos meus amigos do 
“Domingos Dançantes”. Obrigada por vocês 
existirem e se tornarem parte de minha histó-
ria!!!  A emoção foi grande e com orgulho ainda 
de poder comemorar meu aniversário no mesmo 
dia de nosso célebre amigo Aragão. Nosso mul-
tiplicador e responsável pelo sucesso de quem é 
amante da dança.  Beijos com carinho!!! 
Emilia Ramos Teixeira, por email.
...........................
Vim aqui deixar o meu abraço e parabanizá-los 
pelo grande trabalho sobre a dança, de muita uti-
lidade, que estão realizando, e dar os parabéns 
ao meu amigo Aragão pelo seu Aniversário. 

Desejo que sejam sempre felizes e com muita 
saúde e disposição . Quero pedir desculpas por 
não ter comparecido à festa, por motivos pesso-
ais e justos, que me impossibilitaram de ir. Feliz 
aniversário Aragão!
Elza Moreira, do site Momentos de Tango, 
em mensagem no Livro de Visitas do site.
...........................
Sirvo-me do presente para parabenizar e salien-
tar que a matéria “O importante papel das aca-
demias de dança” escrita por Valmir Barbosa (o 
“xerox”) é o caminho correto para enaltecer a 
DANÇA DE SALÃO.  Aponta uma das defici-
ências encontradas nos salões de dança.  Conti-
nuem escolhendo dessa forma os seus colabora-
dores.  Com certeza vários colaboradores como 
esse irão fazer do jornal um veículo de informa-
ção fundamental para a dança de salão.Carlos 
Cetrangolo, por email
............................
............................
Errata: 
Na pág. 18, última foto, da edição 22, a pessoa 
identificada como sobrinha de João Piccoli é 
Luana Piccoli, sua esposa.
..........................
...........................
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 vi-
sitas, no site do jornal, www. jornalfalandode-
danca.com.br
...........................
Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como  
no parágrafo anterior) que lhe encaminharemos 
um exemplar com os dados de cobrança (R$ 
42,00 por ano, para receber todo mês seu exem-
plar 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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Bob Cunha e Aurya Pires

Inf.: 2556-7765 | 9629-3072
www.bobcunhayauryapires.com

Dança de Salão, todos os ritmos
Aulas individuais ou em grupo

Turmas especiais de tango
Barra e Laranjeiras

Bob Cunha é professor de ritmos de salão
há 23 anos e Aurya Pires há 13 anos,

ambos com vasta experiência
no Brasil e exterior (v.site).

Há 15 anos o casal vem se aperfeiçoando em
tango, com os melhores mestres argentinos,
sendo solicitados a ministrar workshops do

ritmo em várias cidades brasileiras.
Em 2006 ficaram em primeiro lugar no

Campeonato Tango Rio,
e foram semifinalistas no

IV Campeonato Mundial de Tango,
Buenos Aires - Argentina

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

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

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

Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet

www.studiohenriquenascimento.com.br

Av. Dom Helder Câmara nº 5759 sb - Todos os Santos - RJ
NO

TURMVAS
AS

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 / 9728-8220Contato:

MagelaJosé

REINALDO GONÇALVES

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

Escola de Dança

Rua Amaral Peixoto, 36 sala 415 - Centro - Niterói

DANÇA DE SALÃO - DANÇA DO VENTRE
BALLET INFANTIL - ALONGAMENTO

Botafogo
R. São Clemente 155

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

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 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

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

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



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.comSolange DantasIvan Sanna

Conheça o melhor da dança de
salão no Centro do Rio

turmas manhã / tarde / noite
aulas também aos sábados

3ª e 6ª feiras às 12:00h
Zouk iniciante e Forró intermediário

Novos Cursos:

2ª e 4ª feiras às 17:30h
Forró iniciante

Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado - Centro

2223-4066
espacox@stelinhacardoso.com.br

Curso de Tango
Prof. Paulo Araújo

4  feira às 19:30ha

JamiltonLimaPersonal dancer

Aulas particulares:
bolero - fox - samba - forró

Contato: (21) 8647-4882 / 7876-6239

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

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)

Academia de Dança Conceição da Bahia

Danças de salão* - bailes - passeios
*SETEMBRO - 3ª/5ªf. - 17h - TIJUCA - INICIANTES - GRÁTIS

R. Bento Lisboa 64 - Catete

Inf. 2245-6861 - 7899-8273
TURMAS PARA CRIANÇAS E MELHOR IDADE - TURMAS HOR. ALMOÇO

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

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 (20h) e intermediário (21h)


BAILES (dança de salão):

(entrada franca)
todo 1º Sábado do mês

SÁBADOS:
dança de salão: níveis iniciante

(15h) e intermediário (16:30h)
zouk: às 15h (intermediário)



AULAS DE TECLADO

AULAS DE VIOLÃO
2 ª e 4ª - 09:00 / 10:00h

2 ª e 4ª - 15:00 / 16:00h

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)



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 14:00 às 21:30h)

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

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.brwww.capezio.com.br

TOP
DANCE

www.luzdeouro.com

Realizamos milongas há 12 anos
Informações:

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

(21) 9982-3212

12 SET - BELLO TANGO
26 SET - BELLINHO


