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Destaque de capa:

 dos

Santos
Evando

O organizador do
I Congresso Estadual
de Dança de Salão
do Rio de Janeiro
comemora seu
aniversário com
grande baile de
encerramento
do evento

1º NOV
DOMINGO
véspera de feriado,
a partir das 20h,
com a banda

Brasil Show
no CIB, Copacabana

30/10 - 31/10 - 01/11

Org.: Evando dos Santos
tel. (21) 3022-5288

27 HORAS DE AULAS

3 GRANDES BAILES
EM DOIS AMBIENTES:

DANÇA DE SALÃO,
ZOUK E MUITO MAIS

DJS DE TODO O PAÍS

DANÇARINOS DE FICHA

Última chamada: domingo, dia 12/10,
no Olympico, festa de aniversário do Jornal
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Cia de Tango
Nuevos Aires
estrea novo
espetáculo
no Teatrro
Vanucci:
TANGO
DANCE
SHOW

Luciana
Carmona
e Vinícius

Coelho
tiraram o

primeiro lugar
no concurso

Dança dos
Alunos, do
I Encontro

das Escolas

World Brazil Samba, etapa Rio:
Daniela e Fábio (campeões samba salão)
e Leo e Robertinha (campeões samba show)
com Aragão e Mário Jorge

foto Google Images
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Bruno Franchi
e Crys Franchi
tiram a primeira
colocação no
Campeonato
Paulista de
Forró,
categoria
Pe´de Serra
Salão
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foto Nilce Oliveira



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

SEX - 13 NOV - 20 às 24h
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Salão com ar
condicionado

Cristiano Pereira convida para o
Baile de Aniversário de 3 anos

do Espaço de Dança Cristiano Pereira

TODOS OS RITMOS DE SALÃO - APRESENTAÇÕES

Domingueiras (19h)
04/10 -Pingos e Gotas
11/10 - Aeroporto
18/10 - Resumo
25/10 - ZP & Cia

O Retorno

Quartas dançantes (15h)
07/10 - Bonanza

14/10 - Luizinho e Cia
21/10 - Domingão e Alex

28/10 - Casal Nota 10 e Cia

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023
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Arte e divulgação: Jornal Falando de Dança

Email:
regina-vasconcellos@hotmail.com

Produções

Contato:
2252-3762
8117-5057

ina Va con e os e
Reg s c ll

Eq ipeu

Baile de Ficha (opcional):

ESPECIAL:
31 OUT (Sáb) e 1º NOV (Domingo)
nos bailes do Congresso de Dança
no CIB - Copacabana

Terça-feira: no Baile do Flávio e Manon
Churrascaria Gaúcha - Laranjeiras

Quarta-feira: no Baile do Renato Ritmus
Estudantina Musical - Centro do Rio

Quinta-feira: no Baile da Graça
Churrascaria Gaúcha - Laranjeiras

Sexta-feira: na Academia Jimmy de Oliveira
Rua do Catete, 112 - a partir das 19h

BAILE DE HALLOWEEN
TERÇA
27 OUT

19 às 24h

Rua das Laranjeiras 114
t. 2558-2558

CHURRASCARIA GAÚCHA

Premiação para
melhor caracterização

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

by Flávio Marques
e Manon

Informações:
(21) 9745-2305

Traje não obrigatório

arte / divulgação

1º ambiente: 
Zouk e Salsa
Djs Caio Monatte e Elis

2º ambiente: 
Samba
Dj Pedrada

Convite:
antecipado: R$ 15,00
na hora: R$ 20,00

Inf. (21) 9663-2971 / 9265-9972
             9175-4161 / 2224-6367

Realização: Thiago Tsunamy
Produção: Lais Koslinski e Teatro Odisséia

www.jornalfalandodedanca.com.br

Arte / divulgação:

DOMINGO
08 NOVEMBRO

a partir das 20h

GRº A2 NDEAIB LEAL TINO

AIB LEAL TINO

Gº RA2 NDE

DOMINGO
08 NOVEMBRO

SÁBADO

14
NOVEMBRO

CLUBE ESPORTIVO MAUÁ
Av. Presidente Kennedy 635 - Centro - São Gonçalo

Reservas com Augusta:

QUEM É MELHOR ?!?!

PINGOS E GOTAS

OS DEVANEIOS
x
Distribuição de Brindes

17:00hs

21:00hs

2606-8793 / 9471-9551

Traje Esporte Fino

Ingressos Antecipados

MESA +
4 INGRESSOS

R$ 50,00
INDIVIDUAL

R$ 15,00

Apoio:

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

02/10 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

09/10 -

16/10 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

23/10 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

30/10 - Gaúcho e Helton
Banda Status

Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto
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I Congresso Estadual de Dança de Salão do Rio de Janeiro

30 e 31 de OUTUBRO e 1º de NOVEMBRO no Clube Israelita Brasileiro

Desconto para os leitores do
Jornal Falando de Dança para
inscrições até 15/10, pelo site

www.multiritmos.com.brR
ea

liz
aç

ão

A
po

io

P
ro

g
ra

m
a

ç
ã

o
s

u
je

it
a

a
a

lt
e

ra
ç

õ
e

s
s

e
m

a
v

is
o

p
ré

v
io

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

Dançe muuuito na
boate do Olympico

Música ao vivo nas festas temáticas,
informe-se

convida:

Baile de dança de salão
todas as quartas - 20h
com dj Murilo

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º - Copacabana
(metrô Cantagalo - estacionamento - salão regrigerado)

DOMINGOS
DANÇANTES

by Glorinha
www.domingosdancantes.com.brwww.jornalfalandodedanca.com.br

Marlene Oliver apresenta

BAILE DAS
ROSAS

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

Tra
je:

Esp
ort

eF
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AMARELINHO DA
CINELÂNDIA

PRÓXIMOS BAILES:

BANDA PÉROLAS
DANÇARINOS
E SORTEIOS (INÍCIO 19h)

Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

TER - 13 OUTUBRO

TER - 10 NOVEMBRO

Madalena

Informações &
Encomendas:

2574-9544
8354-2212

BolosBolosBolos

NOVO TEL

Informações: 2205-0118
Travessa Euricles de Matos, 40. Laranjeiras/RJ

Homenagem às Damas de Ouro da Dança de Salão

Apresentações de Dança dos Alunos e da Cia.

TRIO POTIGUÁ

Duelo de Dj’s

Biju &

Gilberto Paixão

Local:

Salão Nobre do Fluminense

Realização:

Divulgação:

Festa de Fim de Ano da

CIA MARINHO BRAZ

Najla X
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Mensagem ao Leitor

Só tem a temer 
uma evasão 
de alunos o 
profissional 
que se fecha, 
não preserva 
contatos, não 
procura por novos 
conhecimentos, 
não busca 
desafios, não 
oferece um 
diferencial a seus 
clientes

Dividir 
para 
somar
Interessante como de uns tempos para 
cá tem aumentado o número de par-
cerias entre as academias de dança de 
salão.  Há cada vez mais edições de 
workshops com participação diversifi-
cada de profissionais de dança, muitos 
proprietários de seus próprios espaços, 
que vão dar aulas às vezes bem próxi-
mo de seu endereço.  O que levou o 
organizador de tal evento a chamar um 
“concorrente” tão próximo, sem temer 
que este convença seus alunos a deban-
tar para outros espaços?  Quero acre-
ditar que isso seja resultado de uma 
conscientização que vem crescendo no 
meio.  A conscientização do significa-
do daquele velho ditado, “a união faz 
a força”.   Isso explica também o fato 
de haver agora mais eventos dançantes 
contando com apoio da “concorrên-
cia”.  O sucesso da Maratona Carioca 
de Bailes abriu a mente de muita gente, 
que esta procurando trilhar o mesmo 
caminho.  O mesmo está acontecendo 
com os pequenos workshops, que bus-
cam seguir a mesma linha dos grandes 

Congressos, os quais apostam com su-
cesso na oferta de professores de várias 
correntes, com metodologias distintas, 
que atiçam a curiosidade do aluno e 
evita que este lentamente se canse de 
frequentar as aulas.  Basta folhear esta 
edição para se comprovar a quantidade 
de workshops e outros eventos ofere-
cidos ao leitor.  E as matérias que se-
lecionamos para esta edição também 
demonstram um fortalecimento de ati-
vidades que revigoram o meio e criam 
novas opções de lazer, de um lado, e de 
trabalho, de outro. Só tem a temer uma 

evasão de alunos o profissional  que 
se fecha, não preserva contatos, não 
procura por novos conhecimentos, não 
busca desafios, não oferece um diferen-
cial a seus clientes.  Sim, porque não 
vamos fazer de conta que a atividade 
de professor e promotor de bailes seja 
filantropia.  Estamos falando de mer-
cado, investimento, marketing pessoal 
e institucional.  Estamos falando de 
uma atividade comercial semelhante 
a tantas outras.  E no comércio, quem 
não percebe o gosto do “freguês”, vai 
minguando até... fechar.  

Por Leonor Costa
Editora

4 ANO 2 - Nº 24
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Dama de Ouro não perca!

QUI

08
OUT
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

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

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 

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

Editora e diretor do Jornal Falando de Dança no baile de estréia do Encontro 
das Escolas, dia 30/08, no Ribalta, que contou com a adesão de duas dezenas de 
academias.  Na foto, com Fabiano Vivas, Alex de Carvalho, João Piccoli e Rafael 
Oliveira: a união faz a força

foto acervo Leonor Costa



Dança exportação

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

 08/10 - Banda Status

Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br

arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br

BAILE DE FICHA

CHURRASCARIA GAÚCHA

(OPCIONAL),
QUINTA-FEIRA, NA

 15/10 - Banda Pérolas

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)

 22/10 - Conjunto Aeroporto
 29/10 - Banda Paratodos

 01/10 - Banda Copa 7
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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

COLÁGENO

Função:
Melhora do organismo,

manutenção dos níveis de proteínas,
ter uma musculação mais definida,

menos flacidez e
maior hidratação da pele,

inclusive praticantes
de atividade física,

conquistando sua confiança,
saúde bem cuidada.

Conheça mais, fale com o distribuidor

JORGE RODRIGUES
tel. (21) 9676-6889

Em forma de precursor,
um salto rumo à força muscular e ao

rejuvenescimento na sua nutrição diária

jorgerodriguesdanca@hotmaill.com.br

Marinho Braz abre filial francesa 
de sua academia

O professor, que tem academia 
em Laranjeiras, embarcou no fi-
nal de setembro para a França.  A 
nova filial do Reboco das Artes 
será em Toulouse, que fica a 4h 
de Paris. 
   Desde 1999, Marinho vem 
trabalhando como dançarino e 
coreógrafo da Empresa francesa 
LêRoi LêZard, a qual há 20 anos 
dissemina a cultura brasileira na 
França. Nesta época, o Marinho 
já recebeu um convite para mon-
tar uma escola em solo francês, 
porém, o sonho só se concretizou 
em janeiro de 2009, quando pas-
sou a trabalhar diretamente com 

a AFDAS (Órgão de Cultura do 
Governo Francês).
   O espaço cultural será adminis-
trado por Elodie Diudat, profis-
sional de dança francesa, e ofere-
cerá aulas de danças brasileiras, 
sendo o forte, o forró. A festa de 
inauguração do espaço está agen-
dada para o dia 9 de outubro e se 
estenderá até o dia 11.  
   Após a inauguração, Marinho 
fará apresentações e dará cursos 
com o apoio do Grupo de Dança 
Forrozeiros de Paris.  Em novem-
bro segue para Itália, Budapeste, 
Áustria e Inglaterra, onde tem 
agendados workshops de forró, 

samba no pé e de ga-
fieira, além de parti-
cipar do I Encontro 
Internacional da Ca-
poeira Brasil.  
   Marinho retorna ao 
Brasil somente em 
dezembro,  para a 
Festa de Fim de Ano 
do Reboco das Artes 
(A Escola de Dan-
ças Cia. Marinho 
Braz agora se chama 
Centro Cultural Re-
boco das Artes). A 
festa será dia 17/12, 
no Salão Nobre do 
Fluminense.

No início do ano, Marinho recebeu atores e dançarinos franceses para aulas de 
ritmos brasileiros, dentro de projeto aprovado pelo sindicato de dança francês

foto Leonor Costa



Organização

2009

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

www.bobcunhayauryapires.com

Apoio:

Novos pacotes de hospedagem!

Daniel Oviedo y Mariana Casagrande
diretamente de Buenos Aires

E mais:
Bob Cunha y Aurya Pires

Laure Quiquempois
Michelle Ramos

Equipe de dançarinos

Hotel Ilha Branca
5 workshops + 1 entrada Milonga Show
+ 2 almoços + 2 jantares + city tour +
2 diárias + transp. Rio / Búzios / Rio

Por pessoa:
R$ 766,00 (quarto individual)
R$ 578,00 (quarto duplo)
R$ 552,00 (quarto triplo)

Albergue Yellow Stripe Hostel
5 workshops + 1 entrada Milonga Show
+ 2 diárias no Yellow Stripe Hostel + 
transporte Rio / Búzios / Rio

Por pessoa:
R$ 250,00 
R$ 230,00
R$ 230,00
R$ 380,00

(quarto misto c/ar, 3 camas)
(qto masc. c/ventilador, 6 camas)
(qto fem. c/ventilador, 4 camas)
(qto casal com ar condicionado)

Workshops e Milonga Show - preços avulsos:
1 workshop:    R$  40,00
2 workshops:  R$  76,00
3 workshops:  R$ 108,00

4 workshops:    R$  136,00
5 workshops:    R$  160,00
Entr. Milonga:  R$   30,00

OBS: Preços por pessoa,
bebidas não incluídas nos pacotes

6 ANO 2 - Nº 24
OUTUBRO / 2009

Comportamento

É  desejável 
que os 
praticantes da 
dança
Usem roupas 
adequadas ao 
ambiente
Se você não 
faz ginástica 
de sapato, seja 
consciente

Princípios Poéticos da Dança

Por Valmir Barbosa

O 1º Princípio diz que ela é uma atividade machista
Que o homem comanda o tempo todo
Mas alguém deve comandar, logo, a atitude é prevista

O homem comanda mas não limita
Então a participação da mulher deve ser efetiva
Nunca passiva, submissa ou ressentida

Dançar é uma coisa, fazer passos são outros quinhentos
Um robô pode fazer passos mas não dançará
Pois a dança exige sensibilidade e sentimento

Não se dança duas músicas do mesmo jeito
A dança é interpretação da musicalidade
Deixe a letra ocupar a cabeça, sinta a melodia no peito

Dançar  não é uma atividade individual
Então, respeite o espaço e o estilo do parceiro
Para formar um conjunto ideal

Cada gênero musical tem sua característica e estrutura
Isso exigirá comportamentos diferenciados
Assim, para cada ritmo você terá uma postura

Uma coisa é dançar no Palco
Outra muito diferente é dançar no Salão
Então, respeite o espaço e evite o empurrão

A dança vai no sentido anti-horário
Respeitando o movimento de todos
Você poderá tranqüilamente executar seu repertório

É  desejável que os praticantes da dança
Usem roupas adequadas ao ambiente
Se você não faz ginástica de sapato, seja consciente

A Dança de Salão é, antes de tudo, uma atividade de lazer
Nunca se esqueça nem perca isso de vista
Para não competir com o parceiro e por tudo a perder.

A Dança é o oposto da correria do tempo e do movimento 
Dessa pressa, desse desejo de velocidade do mundo atual 
Ela, ao contrário, pára o relógio para curtirmos o momento
Para olharmos a vida e perceber que dançar é vital
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ãoReservas e inscrições:

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

www.bobcunhayauryapires.com

Pacote antecipado:
R$ 60,00 - aula + baile (indiv.)
R$ 100,00 - aula + baile (casal)

Milonga Especial com show de
Daniel Oviedo y Mariana Casagrande

Bob Cunha y Aurya Pires

Terça, 13 de outubro

Local: Savana
R. Conde de Baependi, 62 - Laranjeiras

20:00/21:00
aula de tango c/

Daniel y Mariana
R$ 40,00

21:00/01:00
baile com show
R$ 30,00

A
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o
io

www.jornalfalando
dedanca.com.br
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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)

Novo espetáculo da Cia de Tango 
Nuevos Aires estréia em outubro

Depois da temporada do musi-
cal Gardel: um Musical de Tan-
go, em julho e agosto, no Teatro 
Ipanema, que contou com a par-
ticipação dos professores Bob 
Cunha e Aurya Pires, e do espe-
táculo “Loucos por Tango”, que 
foi encenado no Bar do Tom em 
setembro, um novo espetáculo 
do ritmo entra em cartaz, no Tea-
tro Vanucci, na Gávea.  
   Trata-se da mais nova criação 
da Cia de Tango Nuevos Aires.  A 
Companhia, criada em 2003, por 
Patricia e Javier Amaya, conta 
hoje com a parceria de Marcelo 
Martins e atualmente é a única 
Companhia de Tango do Rio de 
Janeiro, sendo formada por qua-
torze bailarinos e dois cantores, 
de expressão internacional. 
   A concepção e o roteiro do des-
te novo trabalho da Cia são de 
autoria de Patrícia Amaya e Neu-
za Abbes.  Já as coreografias em 
grupo foram desenvolvidas por 

Marcelo Martins e Javier Amaya, 
ambos produtores do espetáculo 
juntamente com Patrícia, sendo 
Javier o produtor musical.  
   O espetáculo, que conta com 
o apoio do Jornal Falando de 
Dança, ficará em cartaz inicial-
mente todas as quintas do mês 
de outubro, no Teatro Vanucci e 
desta montagem participarão os 
bailarinos e professores Patricia 
Amaya, Javier Amaya, Vanessa 
Galvão, Marcelo Martins, Neuza 
Abbes, Wellington Lopes, Alice 
Vasques, André Sampaio, Laure 
Quimquempois e Diogo Carva-
lho, além do cantor Carlos Leça.

Serviço:
Tango Dance Show
Teatro Vannucci, 
Shopping da Gávea
R. Marques S. Vicente 52, 3º piso
Todas as quintas de outubro
Estréia: 01/10 - 19:30h
Inf. 2239-8595 / 2274-7246

E por falar em tango...
Foi realizado entre os dias 25 e 27/09, em Belo Horizonte, a etapa 
Brasil do Campeonato Intercontinental de Tango, cuja segunda edi-
ção acontecerá este mês em Buenos Aires.  

   Devido à data de fechamento desta edição, deixaremos para no-
vembro a publicação da cobertura do evento, um dos destaques de 
capa de nossa edição de setembro.

foto: Marcelo Medeiros
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ZIPPONTO AUTO PEÇAS LTDA
www.realezapontozip.com.br

autopecas@realezapontozip.com.br

Renault - Peugeot - Citroen - peças em geral para carros importados
Acesse nossa página na internet e faça sua busca!

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

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

Reserve seu
módulo de boas festas
Inf. (21) 9202-6073
Fechamento: 20 nov

Reserve seu
módulo de boas festas
Inf. (21) 9202-6073
Fechamento: 20 nov

Reserve seu
módulo de boas festas
Inf. (21) 9202-6073
Fechamento: 20 nov

Reserve seu
módulo de boas festas
Inf. (21) 9202-6073
Fechamento: 20 nov

modelo 4

modelo 2modelo 1

modelo 3

Congresso de Forró realiza com 
sucesso I Campeonato Paulista 
de Forró

O Congresso 
Paulista de Forró, 
realizado pela In-
teracto Academia 
de Dança, aconte-
ceu em setembro passado 
e contou com um dezena 
de professores especiali-
zados realizando pales-
tras, ministrando oficinas 
de dança e musicaliza-
ção, além, claro, de bailes 
com trio de forró ao vivo.  
Mas o que certamente 
empolgou o público foi 
a realização do Campe-
onato Paulista de Forró, 
com duas categorias: Pé 

de Serra Balada e Pé de Serra  Salão.  Na categoria Salão, Bruno 
Franchi e Cris Franchi, professores e proprietários de casa de dança 
em Campinas, SP, foram os primeiros colocados . O segundo lugar 
ficou com Marquinhos do Forró e Victória Renata, professores no 
Rio de Janeiro.  “Competimos com 20 casais e nos classificamos 

para o Campeonato Brasileiro, que será ano que vem”, entusiasma-
se Marquinhos.
   Em rápida entrevista ao Jornal Falando de Dança, Bruno Franchi 
também mostrou-se bastante empolgado. 
   “- Achamos o nível do Campeonato bastante elevado, Se você 
observar as notas dos três primeiros colocados de cada categoria 
vai ver que tudo foi decidido nos décimos. Cada detalhe fez a di-
ferença, houve um nivelamento por cima e percebemos que o júri 
estava extremamente exigente. Também foi muito proveitoso para 
nós no sentido de percebermos nossos pontos falhos para treinar-
mos e evoluirmos para o Nacional, realmente ainda há muito a ser 
pensado e estudado. Nossas perspectivas são as melhores possíveis, 
pois vamos treinar muito, fazer muitas aulas, buscar nossa melhor 
sintonia e a maior evolução que conseguirmos. Aliás isso é o mais 
motivante de um campeontao, é a evolução e o “sobresforço” que 
ele proporciona, a motivação extra: em toda competição que entra-
mos. Independente do resultado, sempre saímos vencedores, pois 
terminamos muito melhores (enquanto dançarinos e pessoas) do 
que quando iniciamos”.

foto acervo Marquinhos do forró

Da esquerda para a direita, Victória, Bruno, Marquinhos e Cris, com 
suas medalhas: classificação para o Campeonato Brasileiro do ritmo.

Os participantes do Campeonato

foto acervo Marquinhos do forró
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SHOW

BANDA

Aniversário
Angela Abreu

BRASIL

COM A

Inf. 3017-0953
9973-1408

IRAJÁ A. C.

R. Monsenhor
Felix 366

Convite: R$ 10,00
Mesa: R$ 10,00
Traje esporte fino a
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Não se esconda
Divulgue sua marca!
Anuncie no
Jornal
Falando
de Dança
(21) 9202-6073

Semana da Dança de Salão: 
participe desse esforço!

A Semana da Dança de Salão, comemorada na última semana do mês 
de novembro, foi criada pela Lei 3440/2000 mas jamais saiu do pa-
pel, pois nunca há uma mobilização da classe forte o suficiente para 
despertar o interesse de algum deputado que atue no sentido de incluir 
no orçamento do Estado uma verba para financiamento de projetos 
que lhe dê a merecida visibilidade.  Há alguns anos, a Associação dos 
Profissionais de Dança do Rio de Janeiro abraçou a causa e faz valer 
a data com pequenas realizações que vem despertando interesse de 
alguns profissionais.  Este ano, a APDS-RJ expôs seu projeto para a 
Semana em uma reunião na academia de Stelinha Cardoso, que con-
tou com a participação de Lourdes Braga, presidente do Sindicato dos 
Profissionais de Dança do RJ, e propôs que, assim como a APDS-RJ 
faz na zona oeste, outras entidades, profissionais e/ou academias rea-
lizassem em suas área de atuação eventos nessa época que pudessem 
ser incluídos numa grade de eventos comemorativos de maior abran-
gência.  A idéia é que o aumento de atividades nessa época fortaleça 
um movimento para chamar a atenção do poder público, da grande 
mídia e da população em geral, criando maior visibilidade para a dan-
ça de salão.  
   A próxima - e última - reunião a respeito será este mês, dia 18/10, 
domingo, às 11h, na academia de Stelinha Cardoso.  Pode-se pontua-
lidade para que a reunião não se estenda demasiadamente.  Informa-
ções poderão ser obtidas junto à equipe deste informativo.

Zona Oeste

Renato Ritmus 
é agraciado 
com o Troféu 
Melhor Baile da 
Zona Oeste
O dj Renato Ritmus, que promove bai-
les regulares no Bangu Atlético Clube 
e Clube dos Aliados, sempre com sua 
equipe de dançarinos, recebeu dia 20/09 
o Troféu de Realizador do Melhor Baile 
da Zona Oeste, em baile com a presença 
de cerca de 600 pessoas, animado pela 
Banda Brasil Show, que na ocasião tam-
bém ganhou o troféu de Melhor Banda da 
Zona Norte.  A homenagem foi prestada 
pela W & A Estação da Dança, no CREIB 
de Padre Miguel, onde foi comemorado o 
7º aniversário da academia.

foto acervo pessoal

foto Leonor Costa

Reunião do dia 19/08, na academia de Stelinha Cardoso, Centro do Rio, com a 
participação de Lourdes Braga e do Jornal Falando de Dança, que ofereceu seu 
apoio ao projeto..
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Coordenação:
Divulgação:

SÁBADO
31 DE OUT
19:00 / 01:00h

CLUBE MACKENZIE
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NO BAILE
DE ENCERRAMENTO

Dos eventos comemorativos do
mês do samba de salão brasileiro*

*Veja toda a programação de bailes do
Mês do Samba na pág. 20 ou em

www.studiohenriquenascimento.com.br

R. Dias da Cruz 561 - Méier
Ingresso: R$ 10,00

Informações:
9752-2207 - 3899-7767
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Com apresentações de dança

Djs residentes: 
Marcelinho e Pedro Pedrada

Djs convidados:
Don Wilson - Guisner - Thiago Tsunamy

Caio Monatte - Jefferson Thomaz - Junior da Ilha
Cristiano Pereira - Leo Bonilla - Adalberto Shock

SA

Ê

ES
VO
C

P
NÃ
O

OD
E

R

PE
RD
E
!

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

Foto & Filmagem Digital

Direção: André Lima

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

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

CONSULTE NOSSOS PREÇOS!

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

INFORMÁTICA
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Uma realização de “Domingos Dançantes”
by Glorinha
Reservas: 2553-3600 / 9772-2051

Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116 (boate)- Copacabana
(saída do metrô Cantagalo)

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

U G
S A LO O AQUI

Ligue (21) 3350-3435 - EDSON

* SILKSCREEN*

Estamparia em camisetas e uniformes



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

DOM
15
NOV

FAZENDA SÃO JOSÉ

24ª EXCURSÃO E
PIC NIC SHOW

das 9h às 19h

FERIADO!

BANDACOPA 7
BANDABRASIL SHOW

Estr. Bento Barbosa, 2600 - Marambaia - Tinguá - t. 3767-4561

Ônibus saindo de
vários bairros do
Rio, Baixada e

Niterói

Entrada liberada
de alimentos

(exceto bebidas)

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

e mais
10 horas de baile
em 3 ambientes!

(a mais tradicional do Rio)

E mais:
GRUPO SÓ LIMPEZA

VETERANOS DO PAGODE
NATIVOS DO FORRÓ

DJ JAMILSON

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

Realização

Programação:
- 6 horas de aulas, 

- Camisa do evento, 
- Baile - Noite Caliente, 

- Ônibus com saída de Cabo Frio para Arraial do Cabo,
- Passeio de barco com caipirinha, água e refrigerante 

- Zouk no quiosque Sol e Mar na Praia do Forno. 

Professores:
Allan Lobato - Lidio Freitas - Alex de Carvalho

Luis Fernando - André Negrão - Luis Florião 

Promoção até o dia 10/10
Individual R$170,00

Casal R$320,00

Noite Caliente - Dia 17/10
Dj: Lord Feifer - Inicio às 22h

Ingressos antecipados: R$10,00
Local: Clube Santa Helena 

Rua 13 de novembro, 282 – Centro 

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

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

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.

Realizamos milongas há 12 anos
Informações:

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

(21) 9982-3212

17 OUT - BELLINHO
24 OUT - BELLINHO

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



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!

ALGUNS DOS PROFISSIONAIS MAIS RENOMADOS
DO RIO DE JANEIRO

END: R. General Savaget/175 - Marechal Hermes (PRÓXIMO AO HOSPITAL CARLOS CHAGAS)

TELs: 3390-4207 / 3471-4121 / 7892-5942 / 81*12837

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
Dde ao nle çc aúN

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

Realização:

www.renatapecanha.com.br/zoukcongress

apoio

Prefeitura do Rio / Cultura
Centro Coreográfico da Cidad do Rio de Janeiro
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I Campeonato Internacional
de Zouk e Lambada do

Rio de Janeiro

R. Dias da Cruz 561
Méier

Clube
Mackenzie
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BANDA NOVOS TEMPOS

Informações / vendas: (21)3899-7767 / 9752-2207 

Sexta, 11 de Dezembro
Baile de Aniversário

1º AMBIENTE - 19 às 24h

RITMOS QUENTES 2º AMBIENTE - 21:30 às 02:00h com
Djs Éder Farias (forró) - Ramonzinho (zouk) - Jorge da Salsa (salsa)

Convites antecipados R$ 15,00 (na hora, R$ 20,00)
Mesa antecipada c/ 4 convites R$ 60,00 (na hora, R$ 80,00)
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Academia Ritmo Dance
apresenta...BAILE DO CÍCERO

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

Mesa antecipada: 
R$ 40,00 

Convite Individual: 
R$ 12,00

OS DEVANEIOS
Banda

R. 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

Coordenação:
Cícero e Sônia

S
Á

B10
OUTUBRO
a partir das 20h

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

Na noite do
CSSERJ



G.R.E.S. IMPÉRIO SERRANO
Apresenta

COM AS BANDAS

NOVOS TEMPOS
BRASIL SHOW

CONVITE ANTECIPADO R$ 10,00 - MESA R$ 10,00

DOM
08
NOV

Av. Ministro Edgard Romero 114 - tel. 2489-8722

Início 16h

BAILE DOS AMIGOS

Jair
2691-7294
João

8651-1931

Renato Ritmus(21)
3409-5756
9692-1752

Contato:

Instrumental Disc Jockey

TODA SEGUNDA

TODA QUARTA

TODA QUINTA

SÁBADOS - 3, 17 E 24/10

Bangu Atlético Clube

Estudantina Musical

A. A. Vila Isabel

Clube dos Aliados
DOMINGO - 11/10

Bangu A. C
(Almoço Dançante)

*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:

12/10 - SEG - Bangu A. C. - Festa de aniversário da APDS-RJ
31/10 - SÁB - Baile do Congresso Estadual de Dança de Salão do RJCIB -

(vagas limitadas)
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

SÁB |03 OUT| 21h

SÁB |10 OU |T

Baile de Dança de Salão |Matriz|

SÁB |17 OU | 19hT

DOM |25 OU | 11hT Baile Móvel |J.Botânico NT (Horto)| Entr.Franca

SÁB |31 OUT| 21h

R$ 10 antecipado +
R$  5 consumação mín.

Zouk Emotion (nova data) |Matriz|
R$ 10 antecipado +
R$  5 consumação mín.20:30h

R$  5 antecipado +
R$  5 consumação mín.

Festa do Dia dos Professores
(com recreação infantil)

|Matriz|

Baile de Dança de Salão |Matriz|
R$ 10 antecipado +
R$  5 consumação mín.

R$ 10 antecipado +
R$  5 consumação mín.Baile de Halloween |Matriz|



8215-2551 7897-0972 9274-3526 7602-2362 9613-0501 9501-5852 9566-5976

BAILE DE ENCERRAMENTO
DO CONGRESSO COM

BANDA RIO SHOW
Comemorando o aniversário da

professora Cristina Lacerda

CLUBE 10 DE MAIO
DIA 11 OUT - DOM - 19h

e

Realização:
Agytu’s Eventos & Valdeci de Souza

Inf.: 2239-1268 | 9923-0475 | 7897-7969

Apoio:

DIA 8 DE OUTUBRO - QUINTA-FEIRA - 16 às 20h

ORQUESTRA TABAJARA NA CASA DE ESPAÑA
Rua Vitório da Costa, 254 - Humaitá - Salão Nobre - Tel. 2536-3150

Ar condicionado central
Elevador panorâmico

Estacionamento

Ingresso antecipado:
R$ 25,00

(no dia, R$ 30,00)
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Integração

I Encontro das 
Escolas atrai mais 
de 1.500 pessoas 
à Casa de Show 
Ribalta, na Barra

A idéia surgiu em julho, em uma 
conversa dos professores Fabiano 
e Juliana, da academia de mesmo 
nome, com um dos donos do es-
tabelecimento, que propôs a par-
ceria.  “Tivemos o apoio de todas 
as Escolas que contatamos, todos 
foram receptivos e se envolveram 
com a idéia”, explicou Fabiano, 
em entrevista ao Jornal Falando 
de Dança.  Foram mais de duas 
dezenas de escolas de dança, cujos 
profissionais integraram o corpo 
de jurados e/ou se apresentaram 
no evento, além de incentirvarem 
a participação dos alunos, em especial da competição “A Dança dos 
Alunos”, onde as escolas puderam participar com seus casais for-
mados por um aluno e um membro da equipe da escola, professor 
ou assistente.  
   O evento ocupou 4 domingos do Ribalta, entre os dias 30/08 e 
20/09, quando ocorreu a final da competição.  O prêmio foi um final 
de semana grátis no Club Med, ganho pela dupla Luciana Carmona 
(aluna) e Vinícius Coelho (professor), da Escola Ponto de Equilí-
brio.  “O resultado foi muito positivo.  Conseguimos mostrar, atra-
vés do concurso, que a dança de salão é possível a todas as pessoas, 

independentemente de idade, tamanho e nível de dança”, declarou 
Juliana, adiantando que em abril do ano que vem  eles organização 
um final de semana com Mostra Coreográfica, workshop e um gran-
de baile, também em parceria com o Ribalta.  Se haverá uma nova 
edição do Encontro? Claro que sim!  E algumas escolas já estão 
selecionando seus alunos com vistas à competição.

8Acesse pelo site do jornal (www.jornalfalandodedanca.com.br) 
a entrevista completa, com fotos e link para os vídeos das apresen-
tações. Acesse também o blog do evento: http://encontrodeescolas.
blogspot.com

Festivais

5º Festival Internacional de 
Cabo Frio premia Cacau 
Mendes (Rio das Ostras) como 
Revelação do Festival 
Studio Latino (Rio)
tira terceiro lugar

Considerado a revelação do Festival, Cacau Mendes 
levou o prêmio especial nessa categoria.  Na compe-
tição de duplas, porém, foi desclassificado, por fazer 
movimentos fora do regulamento e estourar o tempo.  
Já sua cia de dança tirou o segundo lugar na catego-
ria dança de salão em conjunto (não houve pontuação 
para o primeiro lugar).  A terceira colocação nessa ca-
tegoria ficou com o Studio Latino, da Ilha do Gover-
nador, Rio, que ganhou com a coreografia Let’s Rock, 
de Mauro Lima e Adriana Aguiar.
   O Festival aconteceu entre os dias 4 e 7/09. Comis-
são Organizadora do Festival é formada por Marcia 
Sampaio (Direção Geral), Jorge Texeira (Direção Ar-
tística), Clebio Holanda (Coordenação Geral) e Elinah 
Jacqueline (Direção de Palco), além da equipe da Se-
cretaria de Turismo e Cultura de Cabo Frio e da Co-

ordenadoria Geral de Eventos da Prefeitura Municipal 
de Cabo Frio, que apoia o evento. Neste ano uma par-
ceria junto ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio 
viabilizou a Premiação Especial, que incluiu outras 
categorias além de Revelação.  Dentre os 9 jurados, 
7 eram ligadas a danças clássicas, o forte, ainda, do 
Festival.  A dança de salão foi representada na banca 
por Sheila Aquino e Marcelo Chocolate.
   “A Organização foi Escelente! E a Sheila e o Cho-
colate foram demais lá em Cabo Frio!”, declarou-nos 
Rodrigo, diretor do Studio Latino, que não contou 
com qualquer patrocínio para levar seu grupo a Cabo 
Frio.  “Nossas inscrições foram supridas através de ri-
fas com nossos alunos.  Nossa hospedagem e figurino 
saíram do nosso bolso.

Cia Studio Latino: inscrições pagas com rifa, hospedagem e 
figurinos bancados pelos próprios dançarinos.

foto Studio Latino

foto Marcos Cavalcante

Da esquerda para a direita, Fabiano vivas, Talita Canaan e Zanon 
(2ºlugar), Jean Pierre e Sueli Cabral (2º lugar), Victor Gnatiuk e Dulce 
Lins (3‘ lugar), Luciana Carmona e Vinícius Coelho (1º lugar). Embai-
xo: Juliana e suas filhas Júlia e Clara.

foto acervo Cacau Mendes

Cia Cacau Mendes contou com o apoio de pequenos 
comerciantes, da transportadora de vans e até de um 
vereador, para viabilizar sua participação no Festival
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Congressos

Congresso 
Mundial...
de tudo! 
Será no 
feriadão de 
9 a 12 de 
outubro

O que começou como Congresso de Salsa, com oficinas complemen-
tares de outros ritmos, se transformou em um dos maiores eventos de 
dança de salão do país, com trânsito estimado de mais de 5 mil pes-
soas, entre oficinas e bailes dos congressos de Salsa, Samba, Zouk e 
Tango (e mais outros ritmos em oficinas paralelas que, quem sabe, 
gerarão outros congressos, futuramente).  Este ano, os realizadores, 
que contam com o apoio da Prefeitura de São Paulo, esperam au-
mentar consideravelmente a afluência de público com a inclusão de 
programas culturais e os primeiros campeonatos de Tango e Samba, 
à semelhança do Salsa Open, cuja etapa nacional é realizada conjun-
tamente com o Congresso de Salsa.  
    No caso do samba, o Rio sediou uma das etapas regionais eli-
minatórias, realizada dia 20/09 no Lapa 40º, na Domingueira Bom 

Malandro.  O coordenador no Rio foi Alex de Carvalho, que recebeu 
o convite do Prof. Moskito, coordenador da etapa nacional em São 
Paulo. A competição ocorreu em duas categorias, samba de salão e 
samba show.  Leo Fortes e Robertinha Stephanie (Ac. Jimmy) foram 
os primeiros colocados na categoria samba show.  Daniela Wergles 
e Fabio Pergentino (CDAC), ficaram com a primeira colocação na 
categoria samba de salão.  Os vídeos das apresentações já estão pos-
tados no site Arrasa no Blog.  Os felizardos ganharam sapatos da gri-
fe Paulo Aguiar, certificado e troféu, além das passagens pagas para 
competir no I Campeonato Mundial de Samba, em São Paulo.
   Na foto acima, da esquerda para a direita, Daniela, Fábio, Leo, 
Alex de Carvalho, Rodrigo Marques, Robertinha, Moskito e Antônio 
Aragão.

Dancesport

Professores de Recife 
recebem convite para 
trabalhar na Fred Astaire 
Dance Studios, EUA

Manoel Rodrigues e sua esposa Luiza vêm a anos de-
senvolvendo um trabalho de divulgação da dança es-
portiva em Recife, onde dão aulas do ritmo.  Viajando 
frequentemente para os EUA para fins de especiali-
zação, este ano eles receberam convite para trabalhar 
como professores de dança no Fred Astaire Dance 
Studios, em Atlanta, pelo período de ano e meio. Além 
de ministrarem aulas, eles aprofundarão seus estudos 
em dancesport.  Ao Jornal Falando de Dança, eles se 
disseram realizados com a oportunidade.  “estaremos 
estudando para fazer os exames teóricos e práticos na 
formação profissional e ao final estar com nossos no-
mes na Federação Americana de Dança, como professores formados 
e federados.  Dentro desta formação, teremos curso de formação de 
coreografia, didática, gerenciamento de escola de dança, realização e 
organização de eventos, workshops, como também teremos que par-

ticipar de campeonatos para representar a escola”, esclarece Manoel.  
“Estamos muitos felizes em poder ir em busca deste conhecimento 
para em um futuro próximo poder compartilhá-lo com pessoas do 
meu país e divulgar mais a dança esportiva”, completa.  O casal em-
barcou dia 22/09.

Etapa Regional 
Rio aconteceu 
dia 20/09 na 
Domingueira 
Bom Malandro 
e teve grande 
número de 
inscritos

foto Vivaz Dancesport

Manoel e Luíza em apresentação 
de dancesport, no Recife:
oportunidade de participar de 
competições internacionais

foto Nilce Oliveira
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Para os que vivenciaram a época áurea da história re-
cente da dança de salão carioca, na década de 80, Anni-
bal e Elza, o Casal 20, deixaram boas lembranças com 
seus bailes em que o traje e o comportamento eram 
firmemente controlados.  Mais importante, sobretudo 
durante sua organização dos bailes do “finado” Clube 
Sírio e Libanês, em Botafogo, eles deram oportunidade 
a vários profissionais hoje renomados de mostrar seus 
trabalhos.
   Há algum tempo afastados da atividade de promoter, 
ano passado eles decidiram realizar uma edição de seu 
famoso baile de entrega do “Troféu Casal 20”, para 
marcar os trinta anos da criação da homenagem.  Como 
era esperado, o evento foi um sucesso, o que animou 
o casal a promover nova edição este ano, dia 29/08, 
igualmente no salão nobre da Associação dos Empre-
gados do Comércio, no Centro do Rio.  Animado pelo 
Conjunto Aeroporto, novamente homenageado, o baile 
contou com a presença de inúmeros profissionais da 
dança, tendo os promoters agraciado com o Troféu 
alguns profissionais da “nova geração”, que ali se 
apresentaram.  Infelizmente, a alegria não era total para 
Elza.  Precupado com cada detalhe da organização do 
evento, Annibal se excedeu e teve que ser hospitalizado 
no dia do baile.  Demonstrando grande profissionalis-
mo, Elza prosseguiu com a comemoração, mas certa-
mente seu coração estava bem distante dali.

Acesse nosso site para ver mais fotos deste evento.

Troféu
Casal 20

fotos Leonor Costa

fotos Leonor Costa

O projeto foi idealizado por Yuri Kraszczuk, fundador 
da loja Kerche & Kerche, especializada em produtos 
para a dança, com o objetivo de levar a dança em 
suas diversas modalidades ao público em geral e, em 
especial, à população do entorno da Praça Sans Pena, 
incluindo a programação nas comemorações da semana 
de aniversário da Kerche & Kerche.  
   Para a realização do projeto, Yuri contou com a 
colaboração e apoio de comerciantes, de academias de 
dança e dos jornais especializados Notícias da Dança, 
Jornal Falando de Dança e Jornal da Dança, representa-
dos por seus diretores Norma Delgado, Antônio Aragão 
e Edézio Paz, respectivamente.  Edézio, também dire-
tor da Rádio JD, foi o apresentador da programação, 
que aconteceu no dia 12/09.  Dentre as academias de 
dança que se apresentaram, registramos a presença das 
academias Skina da Dança, Escola Carioca de Dança, 
Ac. Lídio Freitas e Petit Danse.  O Sindicato da Dança 
(prof. Luís Florião) encerrou a programação com uma 
aula aberta com participação do público.  
   O Jornal Falando de Dança parabeniza Yuri pela 
iniciativa, criando oportunidade para as escolas mostra-
rem ao público leigo seus trabalhos e chamar a atenção 
para suas atividades, formando platéia e, espera-se, in-
teressados em potencial.  A cobertura fotográfica deste 
evento estará postada no site do jornal.

Kerche &
Kerche
na Praça
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Leonor Costa Leonor Costa Leonor Costa Leonor Costa

Leonor Costa Alice Suruagy Antônio Aragão Leonor Costa Acervo Renato Ritmus

(1) Começamos a seção com o registro do aniversário da Suzan Margareth (ao centro, ao lado do Aragão), comemorado do Baile da Graça, na Gaúcha, na última quinta do mês, 
quando a promoter oferece bolo aos convidados e libera o ingresso dos aniversariantes do mês.  (2) Stelinha Cardoso (ao centro) comemorou seu aniversário dia 28/08, no baile dos 
aniversariantes do mês de sua academia (última sexta do mês), ao lado dos demais aniversariantes da noite. (3) Dia 30/08, na Domingueira Bom Malandro, Lapa 40º: o aniversa-
riante Rodrigo Marques comemorando a data, ao lado de Evando, Aragão e Valdeci (da esq. para a dir.).  Galera animada na estréia do evento Encontro das Escolas, dia 30/08, no 
Ribalta, Barra da Tijuca.  De camisa branca, Fabiano Vivas, um dos organizadores do evento.

Leonor Costa Leonor Costa

(1) Dia 05/09 Zé Barbosa e Valéria comemoraram os 40 anos do Conjunto Aeroporto, com baile no Mackenzie e bolo reproduzindo a foto de capa da edição de agosto do Jornal 
Falando de Dança.  (2) A dançarina Paula (ao centro, cercada por familiares e pela profª Luciana Santos) comemorou seu aniversário na academia da professora, no Happy Hour 
do dia 09/09. (3) Registro da tarde dançante de Terê Freitas (de branco, ao lado dos integrantes do Trio Hélio Silva), dia 10/09, no Vacabrava. (4) Aniversário da promoter Regina 
Vasconcellos, em seu baile de ficha do dia 11/09.  Na foto, a promoter cercada por sua equipe, com Sérgio Vovó pegando carona na foto, ao fundo.  (5) Dj Renato Ritmus ao lado 
da atriz Juliana Alves (que interpretou a Suellen, na novela Caminho das Índias), no baile de sua coroação, dia 05/09, como Rainha da Estudantina Musical.

(1) Após nossa visita ao baile de aniversário do Conjunto Aeroporto, dia 05/09, seguimos para o Tijuca Tênis Clube, para a comemoração do aniversário da Escola Carioca de Dan-
ça, onde o Jornal Falando de Dança registrou a equipe da Escola em trajes de gala.  (2) Dia 15/03 Manon e Flávio entregaram a premiação aos vencedores do concurso de bolero 
que promoveram mês passado, no baile que realizam na Churrascaria Gaúcha.  Da esquerda para a direita, os casais classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar (este, com 
dois casais empatados).  Na ocasião a promoter também comemorou seu aniversário, mas isso é para outro registro.

(1) 29/08, Mac Dia Feliz no Largo do Machado, participação da Academia Jimmy de Oliveira.  Alê Villar e Walter Negrão (de boné, da esquerda para a direita), com o grupo de 
crianças que têm aulas de dança de salão com Walter Negrão, em projeto que ele criou há dois anos.  As apresentações foram de samba, claro.  (2) Grupo de amigos que se encon-
tram a cada trimestre na Pousada A Marca do Faraó, nos workshops de dança promovidos por Margarida Mittelbach.  Esta foi a 17ª edição do evento e tem gente que compareceu 
a todos! (3) Beth e Patrícia Coelho, do Arrasa no Blog, estreando o “painel da fama” do Jornal Falando de Dança, dia 05/09, no Tijuca Tênis Clube.

Antônio Aragão Arminda Martins Leonor Costa
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(1) Baile da nova Cia de Dança da Academia Jimmy de Oliveira, realizado no domingo, dia 13/09, e que atraiu uma galera numerosa de jovens da Barra, Ilha, Zona Norte...  E há 
quem diga que Dança de Salão é coisa da terceira idade... (2) Nosso registro do ato final do espetáculo Baila Brasil, produzido por Margarida Mittelbach e dirigido por Edu Cigano, 
conforme noticiado na edição passado do jornal.  Foi dia 18/09, no teatro do América F. C.  Mais uma demonstração que a dança de salão pode atrair público aos teatros.  Acessem 
o site www.jornalfalandodedanca.com.br para ver fotos e vídeos de nossas coberturas de bailes.

(1) Baile de sábado da Ac. Jimmy: Edson Braz com Leonor e dj Viviane Chan, estas disputando quem tem a camiseta personalizada mais bonita.  (2) Manon e familiares, em seu 
niver do dia 15/09.  A decoração do Baile das Flores que ela e as filhas montaram na Churrascaria Gaúcha só foi superada, no quesito originalidade, pela decoração do Baile da 
Primavera que Glorinha fez no Olympico, dia 20/09 (de cair o queixo, vejam as fotos dos detalhes no site, porque em preto e branco aqui não tem a menor graça).  (3) Falando em 
Glorinha, registro da Moção de Louvor da Câmara de Vereadores, recebida por Leonor das mãos de Ana Maria Vignoli, no Domingos Dançantes do dia 28/07. (4) Paulo Aguiar e 
esposa vieram de SP para o campeonato de samba (para os 2 casais classificados, ele ofereceu calçados de sua grife).Na foto, o empresário paulista/cearense Paulo Aguiar, Daniela  
Moura (esposa do Paulo) e Antonio Aragão. (5) Os promoters Jair, Rosangela e Paulinho  em baile organizado por eles no Império Serrano.

Antônio Aragão Leonor Costa

(1) Os professores da Academia Luiz Valença e alguns convidados do baile da academia, onde foi comemorado o aniversário do aluno Murilo.  (2) Registro de nossa passagem 
pelo baile mensal do Centro de Danças Valqueire, que acontece todo primeiro sábado do mês na Praça de Alimentação do Shopping Center Point, em Vila Valqueire, dia 05/09. 
Sim, acreditem, fomos a este baile no Valqueire, ao baile do Conjunto Aeroporto, no Mackenzie do Méier, e ao baile da Escola Carioca no Tijuca Tênis Clube.  E ainda demos uma 
passadinha no baile da Estudantina Musical!  Mas já fizemos trajetos bem maiores, nossa equipe tem é história para contar...

(1) No I Desafio dos Dançarinos Rio - Niterói - São Gonçalo, realizado dia 12/09 no CSSERJ, Niterói, registro da presença de Antonio Molin e Diego Molin (o primeiro, proprie-
tário da empresa Produtos Du Rio), ladeados pelos promoters do evento, Cleber (à esquerda) e Marcelo Garcia (à direita).  (2) Uma das muitas comemorações de dj Murilo no 
Olympico Club, Copacabana.  Esta foi no baile do Carlinhos Maciel, das quartas, e teve como tema seu time do peito, Botafogo.  Aliás, Murilo montou um telão no local, para que 
todos pudessem assistir ao vivo seu time jogando, dia 16/09.  Na mesma semana o dj também comemorou seu aniversário no baile da Fátima e Maria Luíza (das segundas) e no da 
Glorinha (dos domingos).  (3) Henrique Nascimento à frente de seus alunos, no Mackenzie, após uma apresentação no baile de aniversário de sua academia.

André Lima Nilce Oliveira Acervo pessoal

Leonor Costa Leonor Costa Leonor Costa

Acervo Zila Leonor Costa

Leonor CostaLeonor Costa
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SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h, 
no Clube Mackenzie, Méier, com música ao 
vivo.  Org. João de Quintino. Programação já 
agendada para outubro: (5) Banda Swing; (12) 
Os Devaneios; (19) Os Devaneios; (26) Banda 
Paratodos. Inf. tel. 9613-8079.  
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30 às 24:30, 
baile para casais, dançarinos contratados e bai-
le-ficha, organizado por Fátima e Maria Luíza.  
Inf. 2541-8205 / 9453-5751.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h, no 
Passeio Público Café, Centro do Rio, com Bd 
Pérolas. Na última segunda-feira do mês, os ani-
versariantes do mês não pagam ingresso e ga-
nham bolo. Pegue o cupom de desconto no site 
do jornal ou recorte o anúncio publicado nesta 
edição. Inf. 2549-9472 / 9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h, com banda 
ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou www.club munici-
pal. com.br.
Baile de ficha no Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de ficha, organi-
zado por dj Renato Ritmus, que sonoriza o even-
to.  Veja a programação completa de dj Renato 
Ritmus na pág.15 e no roteiro de bandas e dj’s.
Especial dia 12/10, feriado: baile de aniversário 
da APDS/RJ (v. anúncio pág. 13)
Aniversário da APDS-RJ
Dia 12/10, a partir das 19h, no Bangu Atlético 
Clube (v. anúncio pág. 13).
Samba é a nossa raiz
Baile de segunda dentro da programação deste 
evento: 12/10, Baile da APDS.  Inf. 9752-2207. 

TERÇAS
Baile das Rosas no Amarelinho, Cine-
lândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no Amarelinho da 
Cinelândia, a partir das 19h, com sorteio e equi-
pe de dançarinos. Próximo agendado: 13/10 e 
11/11.  Veja anúncio na pág. 3. Inf. 3714-2329 
/ 9753-0260 / 9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Reinaldo Gon-
çalves, toda primeira terça-feira do mês, baile 
temático no Abrigo Cristo Redentor, Centro de 
São Gonçalo (em frente ao Sesc), de 19 às 22h. 
Inf. 9741-8373.
Baile-ficha  na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h, com os instru-
tores do Projeto Dança Livre, na Mansão das 
Águas.  Inf. 8706-2894.
Encontro dos Amigos com dj Guisner
Baile de dança de salão na Maison Sully, em Vila 
Valqueire.  A partir das 19h.  Inf. 2453-0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos aniversariantes 
do mês, na Ac. de Dança Conceição da Bahia, na 
Tijuca, a partir das 18h, com música ao vivo.  In-
gresso com direito a bolo e petiscos. Inf. 2288-
2087 / 9679-3628.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de salão com início 
às 16h, sempre com banda ao vivo.  Inf. (21) 
3294-9300 / 2578-4361.
Festa Dançante da Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h. Veja anúncio na 
pág. 14. Inf. 2558-2558.
Milonga com show
Dia 13/10, no Savana, Largo do Machado, 
com aula opcional.  Veja detalhes no anúncio 
da pág. 7.
Baile Especial na Churrascaria Gaúcha 
(Halloween)
Organização Flávio Marques e Manon. Com Bd 
Paratodos e equipe de dançarinos (opcional, por 
ficha). Será dia 27/10, a partir das 19h (v. anún-
cio p. 2). Inf. 9745-2305.

QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico Clube, em Copa-
cabana, baile de dança de salão a partir das 20h, 
com dj Murilo e música ao vivo a cada quinze 
dias. Inf.:  2295-6892 / 8212-2969. 
Dançando na Quarta 
Todas as quartas, a partir de 16:30h, no América 
F. C., com música ao vivo. Inf. 2569-2060.
Tardes dançantes do Cl. Canto do Rio, 
Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h, com música 
ao vivo.  Agenda de outubro: veja no anúncio 
da pág 2. Inf. 2620-8018 / 2717-5023.

Happy Hour na Ac. Luciana Santos
Toda 2ª quarta-feira do mês, de 18 às 22h, no 
Centro do Rio, com dançarinos.  Inf.:  2257-
0867 / 9986-7749.
Baile de ficha na Estudantina
Toda quarta, às 18h, numa parceria de Dj Renato 
Ritmus e Regina Vasconcellos. Veja anúncio na 
pág. 15. Veja também a programação dos bailes 
de ficha promovidos por Renato Ritmus, no ro-
teiro de bandas e dj’s, nesta página.
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h, com duas ban-
das. Veja anúncio na pág. 14. Inf. 2558-2558.
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. 9).  Inf. 3017-0953 / 9973-1408

QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na Academia 
Alvaro’s Dance, em Copacabana, a partir das 
22h.  Inf. 2547-0861.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do mês.  A entrada é 
um prato de salgado e um quilo de alimento não 
perecível para doação. Inf. 3391-7530.  Espe-
cial dia 29/10: baile da programação Samba é 
a Nossa Raiz.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, na Churras-
caria Gaúcha, Laranjeiras, com música ao vivo.  
Última quinta: aniversariantes do mês não pa-
gam ingresso e ganham bolo. Opcional: dança-
rinos pelo sistema de fichas. Cupom de desconto 
e programação das bandas: veja anúncio 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 con-
vidados.  Inf. 2527-2300. 
Almoço dançante no centro do Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, baile no Espaço 
X de Stelinha Cardoso, na Av. Mal. Floriano, 
com ingresso popular e cardápio especial da 
tia Norma. Inf. 8166-0404 / 2223-4066 / 8778-
4066.
Tarde Dançante na Tijuca
Evento organizado por Terê Freitas uma vez por 
mês, das 15 às 19h, no Botequim Vacabrava, 
com música ao vivo, dançarinos e bufê. Próximo 
agendado: 08/10 (v. anúncio pág. 4)  Inf. (21) 
2208-0043 / 9781-5120.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do Rio ainda em 
atividade.  Inf. 2232-3217.
Orquestra Tabajara na Casa d’España
Dia 08/10, às 16h, numa realização de Agytus 
Eventos e Valdeci de Souza.  Veja detalhes no 
anúncio da pág. 16.
Festa de Confraternização de fim de ano 
da Cia Marinho Braz
Já agendada para 17/12, no salão nobre do Flu-
minense F. Club (v. anúncio p. 3).

SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores contratados 
pela Academia da Tia Neide.  Itaperuna F. Clu-
be, em Itatiaia, Duque de Caxias. Dj Guisner. 
Inf. 3653-1560 / 9154-9170.
Baile-Ficha na Academia Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h às 22:30h.  Es-
pecial baile dos instrutores na primeira sexta do 
mês e aniversariantes do mês toda última sex-
ta-feira do mês. Org. Regina Vasconcellos.  DJ 
Viviane Chan. Veja no anúncio da pág. 2 outro 
bailes com Regina e equipe. Inf.:  2252-3762 / 
8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola Carioca, na 
Tijuca, com trio de forró ao vivo, geralmente 
na terceira sexta do mês (veja programação 
completa em www.escolacarioca.com.br). Inf.  
2288-1173.
Baile de Dança de Salão da Ac. Luiz Va-
lença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Valença, na Tiju-
ca, 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 par-
tir das 18h, com mesa de petiscos da tia Norma. 

Inf. 8166-0404 / 2223-4066 / 8778-4066.
Baile de dança de salão na casa de sho-
ws Rio Sampa, Nova Iguaçu 
Todas as sextas, das 17:30 às 21:45, agora com 
nova programação (v. anúncio na pág. 2). Aula 
grátis incluída no ingresso, das 16:30 às 17:30h.  
Dançarinos contratados pela casa.  Na  última 
sexta do mês, aniversariante ganha entrada fran-
ca, brinde e bolo.  Inf. 2667-4662.
Baile na C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a partir das 
21h. Inf. 2541-6186. 
Bailes na Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em salão com ar condicionado, 
na academia de Bonsucesso, 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. 8116-0892 / 9854-9827. 
Sexta Carioca na Chur. Gaúcha
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.
Swing do Black
Dia 02/10, abrindo a série de bailes em come-
moração do mês do samba de gafieira. Só swing 
samba, com as bandas Novos Tempos, Rio 
Show e Paratodos (veja a programação comple-
ta dos bailes nesta seção ou em www.studiohen-
riquenascimento.com.br). 
Samba é a nossa raiz
Bailes de sexta dentro da programação deste 
evento (v. anúncio pág. 15): 02/10 (Swing do 
Black); 09/10 (Centro Cultural Cartola); 16/10 
(ac. Carlos Bolacha); 23/10: Espaço de Dança 
Cristiano Pereira | Espaço X Stelinha Cardoso. 
Inf. 9752-2207.
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.Veja progra-
mação completa na pág. 3. Inf. 3022-5288. 
Baile de aniversário de Beto Silva
Dia 30/10, a partir das 19h, no Cl. Recreativo 
Português, Taquara, com Bd Novos Tempos (v. 
anúncio pág. 15).
Baile inaugural da Ac. Universidança
Dia 09/10, no Mackenzie, com banda Novos 
Tempos.  Veja anúncio na pág. 15.
Baile de aniversário de Henrique Nasci-
mento
Dia 11/12, no Mackenzie, em dois ambientes.  
Dança de Salão com Novos Tempos e ritmos 
quentes com dj convidados.  Veja detalhes no 
anúncio da pág. 14.
Baile dos 3 anos do Espaço de Dança 
Cristiano Pereira
Dia 13/11, no salão refrigerado da academia, em 
Bonsucesso.  Veja anúncio pág. 2.

SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança Sheila Aquino 
e Marcelo Chocolate
Com dj Leo Pers.   Primeiro sábado: dança de 
salão.  Terceiro sábado: samba de gafieira. Des-
contos dos bailes na página www.doisemcena.
com. br /espacodedanca/bailes.   Inf. 2245-6861 
/ 7899-8273.
Baile-Ficha em Copacabana 
Todo sábado, a partir das 19h, no Studio de 
Dança Marquinhos Copacabana. Inf. 2256-1956 
/ 2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de salão com Ebert 
Braz;  no segundo sábado, dança de salão com 
dj Jorge Henrique;   no terceiro sábado todos os 
ritmos de salão com dj Kadu Vieira; no último 
sábado, dança de salão comandada pelo prof. 
Oswaldo Albarelli.  Inf.  3872-5264 
Baile da Academia Jimmy de Oliveira, 
Catete
Todos os sábados, a partir das 21h, todos os rit-
mos.  Organização Jimmy de Oliveira e Edson 
Braz.  Inf.:  2285-6920 / 7834-5469.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e Milonga Real, 
org. Aparecida Belotti.  Próx. agendadas: 17 e 

24/10 (Bellinho). Inf.:  9982-3212.
Bailes de tango na Escola Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectango, a par-
tir das 21h.  Inf.:  2288-1173.
Saturday Night Fever no CDAC
Baile Quinzenal do Centro de Dança Alex de 
Carvalho, em Vila da Penha (sempre segundo e 
quarto sábado do mês). A partir das 22hs. Mais 
informações no CDAC: 3391-7530 / 9769-4272 
ou acesse www.alexdancarino.com.br.  
Tarde Dançante Helênico A. Clube
Todo sábado banda ao vivo a partir das 15:30h.  
Inf. 2502-1694 / 2502-6752 / 2520-0402.
Baile da Associação Atlética Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, das 18:30 às 
22:30h, em Vila Isabel.  Inf. 9979-9397.
Baile do Centro de Dança Valqueire
Todo primeiro sábado do mês, na Praça de 
Alimentação do Shopping Point Center, em 
Valqueire (entrada franca), com sonorização do 
prof. Fábio Silva.  Inf. 2453-1880 / 3833-1220. 
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com banda ao vivo.  Org. 
Bernardo Garçon. Inf. 2771-1622 / 9399-0646 
/ 2232-1149 / 2507-5131.
Baile-ficha no Méier.  
Todo o primeiro e terceiro sábado do mês o 
Espaço Universo da Dança Amantes da Arte 
organiza baile-ficha em seu espaço no Méier (v. 
anúncio da academia na p. 22). Inf. 8142-5371.
Forró Kum Zouk
Todo sábado na Cia Marinho Braz, Laranjeiras, 
trio de forró na pista 1 e zouk na pista 2  Inf. 
2205-0118. 
Banda Hélio Silva & Samba Tropical
Todos os sábados, a partir das 20h, na Chur-
rascaria Gaúcha. Veja anúncio na pág. 14. Inf. 
2558-2558.
Samba é a nossa raiz
Bailes de sábado dentro da programação deste 
evento (v. anúncio pág. 15): 03/10 Ac. Jimmy; 
10/10: Sesc N. Iguaçu  | Baile Cia Stilo Brasil; 
24/10 Lions Club da Ilha do Governador; 31/10 
Mackenzie (Baile de encerramento da progra-
mação). Inf. 9752-2207.
Bailes dos sábados da Amazonas Dance 
& Fitness
Dia 03/10 (dança de salão); 10/10 (Zouk 
Emotion); 17/10 (Festa Dia do Mestre); 31/10 
(Halloween). Veja detalhes na pág. 15. Inf. 
2613-3276.
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 Adriano Lucas
Dia 17/10, no salão do Núcleo de Dança Renata 
Peçanha, Centro do Rio.  Veja detalhes na pág. 
13.
Baile de aniversário de Marise Santos 
e Carol
Será dia 24/10, no Cl. dos Bombeiros, com No-
vos Tempos. V. anúncio pág. 4. Inf. 3272-2678 
/ 9632-3718.
Baile do Congresso Estadual de Dança 
de Salão do RJ 
Dia 31/10, 21h, no CIB, com dj Renato Ritmus. 
Mais detalhes na p. 3. Inf. 3022-5288. 
Encontro de djs no Mackenziei
Dia 31/10, encerrando a programação do Mês 
do Samba de Salão.  Veja detalhes no anúncio 
da pág. 12. 
Aniversário de Bruno Motta
Dia 31/10, a partir das 20:30h, no Tijuca Tênis 
Clube, com Bd Paratodos. Inf. 7855-0411
Super baile no Mauá de S. Gonçalo
Dia 14/11, com Pingos e Gotas e Devaneios.  
Inf. 9471-9551 (v. anúncio pág. 2)
Aniversário de Freddy Peres
Dia 21/11, a partir das 21h, no Olympico Clube, 
Copacabana, com banda Paratodos (v. anúncio 
pág. 13).

DOMINGOS
Estangostoso
Na academia Jimmy, no Catete, baile mensal de 
tango organizado por Márcio Carreiro, a partir 
das 19h (sempre no 3º domingo do mês). Inf.:  
2285-6920.
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às 23h, org. Bob 
Cunha e Aurya Pires. Agora no Savana, 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 sonorização de Viviane Chan. No endereço: 

Savana, Largo do Machado. Inf. 2556-7765 / 
9629-3072.
Domingos Dançantes no Olympico Clu-
be
Todos os domingos a partir das 20:30h, organi-
zado por Glorinha, com o Grupo Trinidance e 
dj Murilo.  Recorte o anúncio publicado nesta 
edição (pág. 4) e obtenha desconto no ingresso. 
Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
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 ban-
da ao vivo (veja programação na pág. 2).  Inf. 
2620-8018 / 2717-5023.
Domingueiras do Club Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, almoço dançante, 
das 13 às 19h, com banda ao vivo. Inf.: 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, Laran-
jeiras. Inf. 2205-0118. 
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 20h, o forró 
mais quente da cidade com duas bandas. Veja 
anúncio na pág. 14. Inf. 2558-2558.
Baile da Amazonas Dance & Fitness, no 
J. Botânico de Niterói
Será dia 25/10, a partir das 11h, com entrada 
franca. V. anúncio p. 15. Inf.: 2613-3276. 
Comemoração do 2º Ano do Jornal Fa-
lando de Dança
Será no evento “Domingos Dançantes” by 
Glorinha, no Olympico Club, Copacabana, dia 
11/10, véspera de feriado, com sorteios e brindes 
(v. anúncio pág. 12). 
Baile de Encerramento do Congresso de 
Dança de Campo Grande
Dia 11/10, no Clube 10 de Maio, comemorando 
o aniversário da profª Cristina Lacerda.  Veja 
detalhes no anúncio da pág. 16. 
Samba é a nossa raiz
Bailes de domingo dentro da programação deste 
evento (v. anúncio pág. 15): 18/10: Bira Santos 
Dança de Salão, em Mal. Hermes (Rio) e Studio 
S, no Barreto (Niterói). Inf. 9752-2207.
Baile do Congresso Estadual de Dança 
de Salão do RJ e Aniversário de Evando 
Santos 
Dia 01/11, 20h, no CIB, veja destaque na capa 
desta edição. Inf. 3022-5288.
2º Grande Baile Latino no Teatro Odis-
séia
Dia 08/11, no Centro do Rio, em dois ambien-
tes.  Veja anúncio na pág. 2.
Baile na Fazenda São José
Dia 15/11, Excursão e Pic Nic Show, com ban-
das Brasil Show e Copa 7 (v. anúncio pág. 13).

OUTROS EVENTOS:

Tango Dance Showi
Temporada de outubro, todas as quintas, no 
Teatro Vanucci.  Veja anúncio na pág. 7. 
Workshop de Bolero em Niterói
Dia 04/10, no Clube de Regatas Icaraí, numa 
realização de Alexandre Silva (v. anúncio pág. 
14).
I Seminário de Samba de Gafieira do 
Centro Cultural Cartola
Dias 6, 7, 8 e 9/10.  Inf. 8638-5552.
I Congresso de Dança de Salão de Cam-
po Grande
Dias 10 e 11/10, no Centro de Dança de Salão 
Baila Comigo.  Veja detalhes no anúncio da 
pág. 16. 
Buzios Tango Weekend 2009
Dias 9,10 e 11/10, ver anúncio na pág. 6.
Cabo Zouk
Dias 17 e 18/10, em Cabo Frio, aulas com os 
melhores do zouk, baile e passeio. Veja anúncio 
pág. 15. Inf. (22) 2644-3233 / 9271-6398.
Congresso Estadual de Dança de Salão 
do Rio de Janeiro
Dias 30/10, 31/10 e 01/11, no CIB, Copacabana, 
com mais de 25 professores e 3 bailes.  Detalhes 
na pág 3.    Inf. 3022-5288.
Workshop Essência da Dança
Dia 08/11, domingo, em Mal. Hermes, numa re-
alização de Bira Santos (v. anúncio da pág. 14).
Workshop Mulheres em Foco
Dia 08/11, na Academia Jimmy de Oliveira, no 
Catete, com inscrições grátis para cavalheiros 
(vagas limitadas).  Veja 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 
Profissionais de Dança do RJ (SPDRJ). Está 
agendada uma reunião dia 18/10, domingo, às 
11h, na academia 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 organização de Re-
nata Peçanha (v. anúncio pág. 14).  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. anúncio pág. 15): 17/10: Acade-
mia Stilo e Dança, em Brasília (DF) e Escola de 
Dança Kala Al Rabie, em Salvador (BA).

PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS  E 
DJ’S PATROCINADORES:

Agenda de Dj Renato Ritmus (bailes de 
ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a Equipe de dan-
çarinos Renato Ritmus, mês de outubro: Bangu 
A. C, às segundas; Estudantina, todas as quartas; 
A. A. Vila Isabel, todas as quintas; Clube dos 
Aliados, dias 3, 17 e 24/10 (sábados). Domingo, 
11/10, almoço dançante no Bangu A C; Sábado, 
31/10, baile no CIB, no Congresso de Dança de 
Salão. Veja também anúncio pág. 15.
TriniDance
Animando as noites de Copacabana: toda sexta, 
na Festa do TriniDance, no CIB, e aos domin-
gos no “Domingos Dançantes”, de Glorinha, no 
Olympico Club.  No site do jornal Falando de 
Dança, assista a clipes do grupo (link ‘roteiro 
das bandas’).  Inf. 8116-0892 / 9854-9827.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José – ou 
www.conjunto aeroporto.mus.br. Programação 
já agendada para outubro: (2) Riosampa; (4) 
Espaço Cultural Jardim Primavera; (5) Imperio 
Serrano (0800); (7) Churrascaria Marlene; (8) 
Casa de elandre; (9) Riosampa; (10) Flash Backs 
no Mackenzie; (11) Canto do Rio; (12)  Casa de 
Elandre; (13) Bonsucesso FottBall Clube; (14) 
Clube Arouca; (16) Riosampa; (17) AABB da 
Tijuca; (18) Marinha -Vila da Penha; (19) Clube 
Municipal da Tijuca; (22) Churrascaria Gaucha; 
(24) Rotary Clube de Caxias; (25) Espaço Dir-
ceu - São Pedro da Aldeia; (27) TijucaT. C.; (29) 
Riosampa (Particular); (30) Halloween da Casa 
de Viseo; (31) Clube Aliados de Campo Grande
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446.
Programação já confirmada para outubro: (2) 
Mackenzie;(3) Estudantina;(4)Democraticos; 
(9) Mackenzie; (10) Aspon;(12) Municipal;(23) 
São Pedro Sport Club; (24) Bombeiros de Ma-
dureira; (25) Marinha da Vila da Penha; (30) 
Clube da Portuguesa da Ilha;(31) Estudantina 
Musical.
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308; 2464-
1190; 3359-6753; 7862-0558 id:83* 67257. 
Agenda de outubro (programação sujeita a 
alteração, aconselhamos confirmar nos telefo-
nes acima): (2) Casa de Viseo; (2) Mackenzie; 
(3) A. A. Vila Isabel; (4) Bonsucesso F. C.; (5) 
Cl. Municipal; (7) Bar do Tom; (9) West Show; 
(10) Paquetá Iate Clube; (11) Democraticos; 
(12) Mangueira; (14) WK (Av. Intendente Ma-
galhães, 452); (16) AABB da Tijuca; (17) He-
lênico; (17) Estudantina; (23) West Show; (24) 
Helênico; (26) Mackenzie; (27) Gaucha; (29) 
Gaúcha; (31) Tijuca T. C.
Banda Status Show Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa)
Agenda de outubro já confirmada: (1) Parti-
cular
(8) Gaúcha; (9) Clube dos Funcionários de Volta 
Redonda; (10) Helênico; (16) Clube de Maricá; 
(17) Clube 15 de Novembro (Particular); (18) 
Bombeiros - Madureira; (19) Clube Guanabara - 
Particular; (23) Particular; (24) Social de Meriti; 
(26) Clube Minicipal da Tijuca; (29) Clube da 
Portuguesa da Ilha; (30) Riosampa
....................................................
Programações sujeitas a alterações sem aviso 
prévio, sugerimos ligar antes  para confirmar 
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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 OstrasBob 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

GANHE
UMA CAMISETA!

Fazendo uma assinatura anual*

www.jornalfalandodedanca.com.br

GANHE
UMA CANETA COMEMORATIVA!

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

Jornal Falando de

Dança
Tel. (21) 9202-6073 OUT/2008

www.jornalfalandodedanca.com.br

Jornal Falando de

Dança
www.jornalfalandodedanca.com.br
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Expediente Mensagens dos leitores

Gostaria de ser cadastrada na 
sua mailing list, para receber 
um exemplar por mês, pois 
sou guia de turismo e preciso 
estar bem informada a respei-
to de bailes dançantes para 
público alvo que vai ao Rio 
de Janeiro com esta expecta-
tiva. Já aconteceu de ser con-
sultada e não saber informar. 
Gostei muito de um exemplar 
que ganhei quando estive no 
Rio. Grata pela atenção e pa-
rabéns pelo jornal
Helena Beltrão, Pernambu-
co, por email
.........................
Falando de Dança, O JOR-
NAL QUE VIROU MANIA, 
está completando dois anos 
de existência. Conquistou 
diferentes espaços e pessoas 
de todas as idades.  Em cada 
edição (tenho todas desde a 
sua fundação) fala de todos e 
todas as festas com o mesmo 
carinho e respeito.  Ser leitor 
do Jornal Falando de Dança é 
viver em estado de fundo mu-
sical. É ter coragem de nas-
cer a cada dia e embrulhar as 
fossas no celofane do não faz 
mal. E fazer do passo de dan-
ça uma profunda e permanen-
te vontade de SER. É abraçar 
o Aragão, a Leonor e toda sua 
equipe de redação, com um 
profundo, aberto e incomen-
surável abraço, feito de festa. 
Parabéns! Contem sempre 
com a minha colaboração.
Emilia Ramos Teixeira, por 
email
NR: Sem palavras para agra-
decer o carinho com que lei-
tores como a Emília nos rece-
bem nos bailes.
..........................
Simplesmente fantástica as 
coberturas dos bailes, e so-
bretudo, é claro, sobre o Jor-

nal, que profissionalmente 
vem e vai ajudar muito os 
profissionais de academias e 
de dança, que hoje são mui-
tos. Parabéns, pelo belo tra-
balho que estão fazendo nesse 
mundo da dança.  Apesar de 
apenas ser um frequentador 
comum de baile, é importante 
reconhecer. No que depender 
de minha ajuda, estou distri-
buindo os exemplares na aca-
demia de Ginástica no Méier, 
chamada Corpo & Ação. Pa-
rabéns
Carlos Suares, por email.
..........................
Como devo proceder, para fa-
zer assinatura desse conceitu-
ado jornal? No aguardo.
Nazaré Domingues, por 
email.
NR: Leitora já informada que 
basta nos remeter seus da-
dos para receber o primeiro 
exemplar com as instruções 
de pagamento da assinatura.
...........................
Quero agradecer a você por 
ser anfitriã soberba e pelo 
grande afluxo de alunos nas 
aulas realizadas na UERJ.  
Também a Festa de homena-
gem que me foi oferecida foi 
muito boa, por favor transmi-
ta isso aos responsáveis pela 
organização da escola.  Se 
possível, gostaria que você 
me enviasse algumas fotos 
desse dia, para o report que 
vou entregar para o Member-
ship Commission da IDSF. 
Claro que suas fotos vão apa-
recer com o seu nome, um 
agradecimento por sua licen-
ça e uma menção especial ao 
seu trabalho de divulgação de 
Dança Desportiva no Rio de 
Janeiro e no Brasil. Eu ado-
raria ter uma foto com você e 
os participantes da UERJ e da 

Festa. Muito obrigada por se-
rem grandes Cicerones.  Um 
abraço, vindo da Espanha. 
PS: Agora eu estou tomando 
café brasileiro na caneca do 
Falando de Dança. Ah, sau-
dades.
Eva Angues, treinadora da 
IDSF, por email, de volta à 
Espanha.
NR: Versão livre para o por-
tuguês
...........................
Muito obrigada pelo o artigo 
no jornal e também pelo link 
das fotos. As fotos são ma-
ravilhosas. O artigo reflete 
entusiasmo, vontade de tra-
balhar e evoluir na dança des-
portiva, algo muito importan-
te! Eu gostei da abordagem 
dada aos professores.  Uma 
grande cobertura! Vou incluir 
o artigo no dossier deste ano 
com o meu informe. No in-
forme também falarei de seu 
interesse por DanceSport e o 
apoio neste I Congresso em 
RJ e também do grande tra-
balho de divulgação feito a 
partir do Jornal Falando de 
Dança. Obrigada. Receba um 
afetuoso abraço vindo da Es-
panha.
Eva Angues, treinadora da 
IDSF, por email, após receber 
o Jornal Falando de Dança.
NR: Versão livre para o por-
tuguês.
..........................
Agradeço a vocês por abra-
çarem esta causa de corpo 
e alma e os parabenizo pela 
performance durante o Con-
gresso de DE aqui no Rio.  
Nosso Grupo de Dança tam-
bém agradece a vocês, todos 
ficaram felizes pelas fotos no 
Jornal.  O Jornal Falando de 
Dança fez a sua parte com 
competência, entusiasmo, 

profissionalismo e amor! Pa-
rabéns!
João Batista da Silva, um 
dos apoiadores do Congres-
so de Dancesport no RJ, por 
email
...........................
Obrigada pelos exemplares, 
ficaram todos muito orgulho-
sos! Vocês viram os agrade-
cimentos no site [da CBDan-
ce]? Parabéns mais uma vez 
pelas matérias, esperamos em 
breve poder recebê-los em 
São Paulo.  Grande abraço.
Carla Salvagni, presidente 
da CBDance e organizado-
ra do I Congresso de Dança 
Esportiva do Rio de Janeiro, 
matéria da edição de setem-
bro do Jornal, por email
..........................
Mensagem para esta se-
ção?  
a) por email (contato@ jor-
nalfalandodedanca. com.br);
b) por fax (0xx-21-2535-
2377);
c) por carta (veja o endereço 
no expediente);
d) por mensagem deixada em 
nosso livro de visitas, no site 
do jornal, www. jornalfalan-
dodedanca.com.br
...........................
Assinaturas?
Mande-nos seu endereço 
completo (veja como  no pa-
rágrafo anterior) que lhe en-
caminharemos um exemplar 
com os dados de cobrança 
(R$ 42,00 por ano, para re-
ceber todo mês seu exemplar 
em casa!).
....................................
Divulgação em nossos espa-
ços (jornal, blog, site)?
Fale com Aragão: 
(21) 2551-3334 ou 9202-
6073 ou, ainda, 9519-6565
......................................
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SINDICATO DOS 
PROFISSIONAIS DA 
DANÇA DO 
ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

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

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

REINALDO GONÇALVES

Av. Amaral Peixoto 36 s/415 - Centro - Niterói
Inf.: 2601-3401 / 2701-9293 / 9741-8373

orkut / email: reinaldo.goncalves2004@ig.com.br

Escola de Dança

Dança de salão:
2ªs. / 4s.ª feiras - horários (noite): 17h - 18h - 19h - 20h - 21h

Dança de Salão | Dança do Ventre | Ballet infantil | Alongamento

Alongamento:
2ªs. / 4ªs. feiras - horários (manhã): 7h - 8h - 9h - 10h

Dança do Ventre:
3ªs. feiras - horário (noite): de 19 às 21h

Ballet Infantil:
3ªs. / 5ªs. feiras - horários (manhã): 8h - 9h - 10hN
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Av. Meriti 1600 - Vila da Penha Tel. (21) 3391-7530 / 8613-1265

R. Bento Lisboa 64 - Catete

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

Botafogo
R. São Clemente 155

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



Espaço de Dança Copacabana

Prof. Itamir Ribeiro, Danças de Salão
Profissionalismo, gentileza e cavalheirismo

Atendimento especial para senhoras
tel. (21) 3208-6209 / 9999-5590

Com este anúncio

1º MÊS
GRÁTIS
1º MÊS
GRÁTIS
1º MÊS
GRÁTIS

Em qualquer turma,
de qualquer nível

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

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
*OUTUBRO - 3ª/5ªf. - 17h - TIJUCA - INICIANTES - GRÁTIS

R. Luís Beltrão 160 - cobertura
Shopping Center Point

Vila Valqueire

Centro de Dança Valqueire
dae nçad .r .r .ezarP ploe

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

Inf. 2453-1880 / 3833-1220

DANÇA DE SALÃO
TERÇAS E QUINTAS:

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


SEGUNDAS E QUARTAS:
dança de salão

iniciante (20h) e intermediário (21h)


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

Prof. Fábio Silva

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

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

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.br www.capezio.com.br

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)

AA
Vem agradecer ao grande sucesso que foi o evendo 

Muito obrigado pela participação de todos e principalmente aos nossos apoiadores que em todo o processo
não deixaram de acreditar em nós.

Fundado em 1989

Muito Obrigado!Muito Obrigado!


