
Aos nossos leitores,
colaboradores
e patrocinadores

O Jornal Falando de Dança
agradece o apoio e incentivo
recebidos neste ano que
se encerra e deseja
a todos um
Feliz Natal e
Próspero Ano NovoDestaque de capa:

É a Glória!

Falando de

Dança
Edição nº 26 - Ano III DEZ/2009

Jornal

Saiba sobre a promoter que dá clima de 
às domingueiras que promove na boate do Olympico Club
e que promete arrasar no Pré Reveillon do dia 27/12
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AUDIÊNCIA
PÚBLICA
NA ALERJ

DIA
01
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14h

Dançarino, feche o ano com chave de
ouro, comparecendo à Audiência e
ajudando a fortalecer a dança de salão!

REGULAMENTAÇÃO DA LEI
3440/2000, QUE CRIA A
SEMANA DA DANÇA DE SALÃO
EMENDA AO ORÇAMENTO
ESTADUAL PARA A ATIVIDADE
DA DANÇA DE SALÃO

Pauta:
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Studio de Dança
Rodrigo Bomfim

AULAS
PARTICULARES:

SAMBA - BOLERO
SALSA - ZOUK
SAMBA NO PÉ
FOX - TANGO

FORRÓ

SHOPPING BARRA SQUARE
AV DAS AMÉRICAS 3555 - BL 1 - S/228A
TEL. 7844-0938

Domingueiras (19h)
06/12 - Pingos e Gotas
13/12 - Resumo
20/12 - Karibe
27/12 - Aeroporto

Quartas dançantes (15h)
02/12 - Narciso Show
09/12 Luizinho e Cia

16/12 - Bonanza
23/12 - Silvinha Chiozzo
30/12 - Domingão e Alex

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

Estudantina Grill
Praça Tiradentes 79/81 - térreo - Centro - RJ
Couvert: R$ 15,00 - tel. 2232-1149w
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“POCKET BAILE”
(dança de salão)
na abertura do
show!

Sorteio de brindes
premiação para os destaques

Ingresso antecipado com lugar na mesa e ceia de Natal: só R$ 17,50 (individual R$ 20,00)

Reservas com Augusta - tel. 2606-8793 / 9471-9551

Av. Kennedy, 635
Centro - S. Gonçalo

Traje esporte fino, vermelho e branco (não obrigatório)



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

CARLINHOS MACIEL
CONVIDA

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

BAILE
DA PAZ

Traje branco
não obrigatório

SORTEIOS DE:
uma tv colorida

UM APARELHO DE DVD
duas cestas de festa
garrafas de vinho

S CA
M IÚ

A
VO V OI &

DJ MU LORI

30
DEZ
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20:00h

Apoio:
Domingos Dançantes by Glorinha
Jornal Falando de Dança
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É festa ou baile?  O dançarino de salão 
que vê pela primeira vez o ambiente em 
penumbra da boate do Olympico e a 
decoração de balões coloridos pode até 
pensar que está fora de sua “praia”, mas 
logo constata que não.  Bem, na verdade, 
o evento “Domingos Dançantes” é uma 
mistura de festa e baile.  Assim, enquanto 
se observa casais na pista só no dois-
pra-lá-dois-pra-cá, de rosto coladinho, 
vêem-se também os que exibem na pista 
os passos aprendidos em academias.  
“Freqüento bailes desde menina, era 
parceira do meu pai, que me ensinou a 
dança de salão, e só perco os bailes da 
gafieira Estudantina quando tenho um 
compromisso importante. Mas, nos meus 
eventos, gosto de imprimir minha marca, 
que é o clima de festa, a decoração especial, 
a brincadeira dos bailes temáticos”, nos 
conta Glorinha.  
   No entanto, foi freqüentando o antigo 
Sol&Mar que ela recebeu o convite para 
ajudar Luiz Antonio (outro freqüentador 
de bailes) a organizar um evento no 
local, aos domingos, em parceria com 
a casa.  “Começamos  em 16/08/2002, 
com o “Sempre aos Domingos”, mas na 
segunda semana ele desistiu”.  A pedido 
do gerente Ramon, Glorinha continuou 
com a programação, rebatizada de “Festa 
da Glorinha”.  “Foram oito meses pedindo 
empréstimos para tocar o projeto, pois a 
casa só era parceira nas instalações, mas 

dj, decoração, conjunto, tudo era por 
minha conta”.  Aliás, diga-se de passagem, 
o grupo musical que anima seus bailes 
está com ela desde esses tempos.  “Há 7 
anos, quando ainda se chamava Trinidad, 
e desde então eles continuam crescendo 
nesse tipo de festa”, esclarece a promoter.  
   Em 2006, Glorinha selou uma parceria 
com Emília, ex-porta-voz do finado 
promoter Edinho, e lançou o “Domingos 
Dançantes”.  Pouco tempo depois, 
porém, o Sol e Mar fechou as portas 
e iniciou-se a procura por novo local 
para o “Domingos Dançantes”.  “Foi 
quando Hugo, freqüentador de meus 
bailes desde a primeira hora, falou com a 
então vice-presidente do Olympico Club 
(atual presidente), Ivone, que acreditou 
no potencial do meu evento e fechou a 
parceria”, diz a promoter, que estreou no 
novo local em 12/11/2006.  
   A parceria com Emília encerrou-se 
em maio de 2009 (“mas continuamos 
amigas e ela não perde um domingo 
aqui”, esclarece), e Glorinha continuou 
com o evento auxiliada por sua fiel 
equipe.  “A Manu veio a integrar a equipe 
recentemente, e, além do Jorge, Murilo 
e Norma, não posso deixar de citar o 
pessoal que atua nos bastidores, que 
considero parte da equipe, como o pessoal 
do bar (Nair, Cardoso, Luciene, Bileia e 
os garçons), a Baixinha e o dançarino 
Robson Salomão que, além de divulgar 

o evento através de panfletagem, ele é 
contratado por mim para dançar com as 
damas que vão desacompanhadas”, frisa 
Glorinha, que também, nesta entrevista, 
fez questão de registrar: “A divulgação 
do evento através do Jornal Falando de 
Dança tem me ajudando muito a atrair 
novos frequentadores.  Sem dúvida, a 
dedicação, o carinho e o profissionalismo 
de vocês me trazem um grande retorno”.
   Sempre com um baile temático mensal, 
em que conta com a criatividade e o 
trabalho da irmã e amiga Lúcia Flores, a 
promoter planeja para este fim de ano sua 
já tradicional programação dupla: a festa 
pré-natalina, dia 20/12, e o pré-reveillon 
do dia 27/12 que, promete, vai surpreender 
com uma decoração toda especial.

Serviços:

Domingos Dançantes
by Glorinha
Todos os domingos, no Olympico Club, a 
partir das 20:30h
Com dj Murilo e TriniDance
Ingresso: R$ 20,00 (com flyer ou recorte 
do jornal, desconto de R$ 5,00)

Baile temático de Dezembro: “Festa do 
Amor: é Natal”
Ingresso: R$ 20,00 (com flyer ou recorte 
do jornal, desconto de R$ 5,00)

Especial dia 27/12 – Pré-Reveillon da 
Glorinha
Ingresso: R$ 25,00 (com flyer ou recorte 
do jornal, desconto de R$ 5,00)

Informações e reservas de mesas:
2553-3600 / 9772-2051

Destaque de Capa

Glorinha Telles imprime clima de festa 
ao seu baile “Domingos Dançantes”, no 
Olympico Club, em Copacabana

É a Glória!

Inf. (21) 3653-1560
9154-9170
2759-7577

SEX
18
DEZ
Início 20h

Mesa
c/4 lugares:
R$ 40,00
Individual:
R$ 10,00

ITAPERUNA F. C.

Apresenta

COM A BANDA

NOVOS
TEMPOS

REALIZAÇÃO:

Tia Neide, Tibissa e Equipe

RUA ITABIRA, 469 - BAIRRO ITATIAIA - DUQUE DE CAXIAS

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

TRADICIONAL BAILE DO
BRANCO TOTAL

24 horas de baile
e 12h workshop de samba
tradicional e funkeado!

VEM AÍ
MAIS UMA REALIZAÇÃO:

Glorinha e sua equipe: da esquerda para a 
direita, dj Murilo, Glorinha, Norma, Manu e 
Jorge (montagem de Leonor Costa sobre fotos 
de bailes temáticos da Glorinha)



Mensagem ao Leitor
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Foram tantas 
reuniões a que 
comparecemos 
que ficou até 
difícil manter 
nosso público 
inteirado de 
todas as decisões 
ou diretrizes 
tomadas

2009, o ano em que a 
dança de salão se politizou

Pois é, lá se vai mais um ano em que, para 
não fugir à regra, tivemos crises financei-
ras, escândalos políticos, discussões sobre 
combate à crescente violência, queda de 
aviões, arrastões, balas perdidas e até o 
retorno dos “apagões”.  Algumas pessoas 
queridas no meio também nos deixaram 
este ano, como Maria Antonietta e, mais 
recentemente, o velho promoter Enio 
Manso.
   Mas também tivemos o que comemorar, 
como a indicação do Rio para sedir os Jo-
gos Olímpicos de 2016.  Já no nosso mi-
crocosmo da dança, podemos afirmar que 
2009 foi o ano em que a dança se politi-
zou, especialmente a dança de salão, que 
se juntou às outras modalidades irmãs em 
Foros de Dança, Conferências Municipais 
de Cultura, Reuniões Setoriais de Dança, 
Audiências Públicas e de grupos mais en-
ganjados, como o “Consciência Coletiva”.  
Foram tantas as reuniões que, para os ini-
ciantes no assunto, ficou difícil acompa-
nhar o desenvolvimento dos assuntos nas 
várias esferas do poder (vide nossa Men-
sagem ao Leitor da edição de novembro, 
em que procuramos passar a limpo os últi-
mos acontecimentos).
   Da nossa parte, como mídia especializa-
da, nos unimos aos colegas do setor para 
juntos participarmos de coletivas de im-
prensa e reuniões, que resultaram na pu-
blicação de uma Carta Aberta Aos Poderes 
Públicos (assinada pelos representantes do 
Jornal da Dança, Jornal Capital Cultural, 
Jornal Falando de Dança, Jornal Notícias 
da Dança, Jornal Oxigênio, Jornal Por do 
Sol, Jornal Rio Zona Norte) pleiteando a 
distribuição democrática das notícias so-
bre decisões e atividades ligadas à cultura 
(teor completo da Carta no site do Jor-
nal).  Também nos orgulhamos da nossa 
articulação política mobilizando a classe 
e contribuindo para a eleição de dois re-
presentantes da dança (um delegado e um 
suplente, este, da dança de salão) para par-
ticipar da Conferência Estadual de Cultu-

ra, onde se discutirá as políticas públicas 
dirigidas ao setor.
   A mobilização poderia ser maior, é ver-
dade.  Mas, para uma categoria que come-
ça a conhecer o “caminho das pedras”para 
fazer valer os seus direitos, foi uma con-
quista e tanto.
   Nesse aspecto (fazer valer seus direitos), 
no que diz respeito à dança de salão, hou-
ve, neste ano, uma incomum mobilização 
de um grupo, capitaneado pela APDS-RJ 
(Associação dos Profissionais e Dançari-
nos de Salão do Rio de Janeiro) - e com 
o apoio inconteste deste informativo - , 
que conseguiu chamar a atenção do poder 
público para a existência da Lei 3440 de 
2000, que criou a Semana da Dança de Sa-
lão, estipulando que a Secretaria da Cultu-
ra e a Secretaria de Ação Social e Esporte 
e Lazer deveriam se encarregar de criar 
programas relativos ao evento (o que até 
agora não acontece).  A articulação política 
de uns poucos abnegados já surtiu efeito, 
com a convocação de Audiência Pública 
com o Presidente da Comissão de Cultura 
da Assembléia Legislativa do Estado do 
RJ (veja matéria ao lado)  A audiência será 
dia 1º de dezembro (como sempre, rece-
bemos a notícia com prazo mínimo para 
divulgação) e é hora, neste finalzinho de 
ano, de deixarmos as atividades sociais da 
dança de salão e pensarmos grande, com-
parecendo à audiência e mostrando nosso 
interesse em ter essa Lei regulamentada e 
com aprovação de verba para executá-la.  
Aos profissionais de dança e promotores 
de eventos, que necessitam de uma reno-
vação constante de público em suas ativi-
dades para que possam crescer, chamamos 
a atenção para o fato de que só com a di-
vulgação a nível de massa, levando a dan-
ça de salão para junto da população, é que 
se alcançará esse objetivo.  A inclusão da 
Semana da Dança de Salão no Calendário 
Cultural da Cidade Maravilhosa sem dúvi-
da será um grande passo.  Juntem-se a nós 
nessa empreitada! Ano que vem promete.

Por Leonor Costa
Editora

G.R.E.S. PORTELA

Apresenta

COM AS BANDAS

BRASIL SHOW
DEVANEIOS

REALIZAÇÃO:

Rosangela Simões: 2455-7522 / 9266-8807
Paulinho Careca: 3339-3363 / 8649-9092

Jair: 8651-1931

DOM
17
JAN

Rua Clara Nunes, 81 - tel. 2489-6440

SENSACIONAL EXPLOSÃO MUSICAL

Início 15h

1º PIC NIC DANÇANTE de 2010

Convites antecipados na

secretaria do clube

UNISSEX R$ 10,00

Do fundo do meu
coração, agradeço
a todos que me
prestigiaram
comparecendo aos
meus eventos em 2009 e
desejo a todos um
Feliz Natal e
Próspero Ano Novo

Angela Abreu
Com carinho,

QUA

02
DEZ
19:30h

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



Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!

Venha conhecer o

2549-9472
9135-9019

Email:
bailedagraca@terra.com.br

Informações e reservas:

PASSEIO PÚBLICO
Av. Rio Branco 277 - Centro

CHURRASCARIA GAÚCHA

Com excelente equipe de dançarinos
Promoção: Graça e Regina Vasconcellos

Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras

Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br

arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br

BAILE DE FICHA

CHURRASCARIA GAÚCHA

(OPCIONAL),
QUINTA-FEIRA, NA

Graça:

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

 03/12 - Banda Copa 7

OS BAILES DA GRAÇA SÓ VOLTARÃO
A FUNCIONAR NA GAÚCHA

DIA 07/01 (1ª QUINTA-FEIRA DE JANEIRO)

PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO

HAVERÁ BAILE TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS

BANDA PÉROLA

INGRESSO R$ 12,00 (C/ ESTE r$ 10,00)
Exceto véspera de feriados e eventos especiais

PRÉ REVEILLON
DIA 28 DE DEZEMBRO
BANDA PÉROLA - INGRESSO R$ 15,00

AGORA COM GRANDES BANDAS

PRÉ REVEILLON

DIA 10 DE DEZEMBRO
BANDA PÉROLA - INGRESSO R$ 12,00

& CONFRATERNIZAÇÃO
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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 

CLUBE NILOPOLITANO

Apresenta

COM AS BANDAS

PARATODOS
BRASIL SHOW

REALIZAÇÃO:

Rosangela Simões: 2455-7522 / 9266-8807
Paulinho Careca: 3339-3363 / 8649-9092

BAILE BENEFICENTE EM PROL DO LAR DE NARCISA:
TRAGA 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

DOM
06
DEZ

Estr. Expedicionários 92 - ao lado do viaduto de Nilópolis

SENSACIONAL EXPLOSÃO MUSICAL

Início 16h

BAILE DE CONFRATERNIZAÇÃO

INGRESSO
ANTECIPADO

R$ 10,00
MESA

R$ 10,00

Políticas Públicas

Será dia 1º de dezembro a Audiência Pública na ALERJ 
para se discutir a regulamentação e a destinação de verbas 
com respeito à Semana da Dança de Salão
Levando-se em conta que esta edição começou 
a ser distribuída uma semana antes da virada do 
mês, temos esperança em que, apesar da notifi-
cação “em cima da hora”, consigamos, através 
da versão impressa e da versão eletrônica do 
Jornal Falando de Dança (site e Newsletter), 

mobilizar número ra-
zoável de promotores 
de eventos, donos de 
academia e profissio-
nais da dança de salão 
em geral, para o for-
talecimento do movi-
mento criado este ano 
para fazer valer a Lei 
3440/2000 que criou 
a Semana da Dança 
de Salão (veja a Men-
sagem ao Leitor ao 
lado).  
   A Lei é de autoria 
do ex-deputado Her-
nani Boldrim que, 

ao tomar conhecimento da mobilização da 
APDS-RJ para promover a comemoração da 
Semana da DS, conduziu os envolvidos pelos 
“trâmites do poder”, levando-os a uma reunião 
com a Secretária Estadual de Cultura, Adriana 
Scorzelli Rattes, e a uma reunião com o Pre-

sidente da Comissão de Cultura da ALERJ, 
Alessandro Molon.  Á Secretária, o presidente 
da APDS-RJ, Jaime José, fez uma exposição 
sobre a Dança de Salão e seu potencial como 
meio de integração e inclusão social, abordan-
do a existência da Lei 3440/2000 e sua ineficá-
cia.  Como consequência, o Deputado Molon 
marcou uma Audiência Pública na sala 316 
do Palácio Tiradentes (Rua 1º de Março, s/nº, 
Centro do Rio), para o dia 1º de dezembro, ter-
ça-feira, às 14h.  Na pauta, a regulamentação 
da Lei 3440/2000 e a emenda ao Orçamento 
Estadual de 2010, destinando verba para sua 
execução.
   O Jornal Falando de Dança parabeniza to-
dos os profissionais da dança envolvidos nesse 
processo, bem como o ex-deputado Hernani 
Boldrim, o deputado Alexandro Molon e a Se-
cretária da Cultura Adriana Rattes .  E convoca 
a classe da dança de salão, especialmente do-
nos de academias, diretores de cias de dança, 
profissionais da dança e promotores de even-
tos, a comparecerem à mencionada Audiência, 
fortalecendo a iniciativa do pequeno grupo que 
abnegadamente luta para que os termos da Lei 
sejam cumpridos e a Dança de Salão adquira a 
merecida visibilidade ao lado das demais mo-
dalidades de dança co-irmãs, ganhando desta-
que na Programação Cultural da Cidade.

Dep. Alexandro Molon
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Tenho a impressão que fazer suces-
so como bailarino no exterior é fácil. 
Difícil mesmo é ser bailarino clássi-
co profissional no Brasil. Vejamos... 
Enquanto o Balé do Teatro Munici-
pal do Rio de Janeiro é, atualmente, 
a única companhia de balé clássico 
profissional do país, em uma breve 
comparação com companhias de 
dança contemporânea, temos alguns 
nomes de relevância nacional: Gru-
po Corpo (MG), Cia de Dança De-
borah Colker (RJ), Balé da Cidade 
de São Paulo (SP), Balé do Teatro 
Guaíra (PR), Quasar Cia de Dança 
(GO), entre muitas outras. E quando 
digo companhia profissional, refi-
ro-me àquelas que pagam salários 
mensais aos seus bailarinos para 
que eles possam se manter mesmo 
nos períodos de ensaios e que não 
somente paguem cachês de acordo 
com o calendário de apresentações. 
   A maior parte dessas companhias 
contemporâneas se mantém com pa-
trocínios de grandes empresas que, a 
partir da Lei Rouanet, apóiam ativi-
dades culturais no país e, de quebra, 
ganham um incentivo fiscal. Mas por 
que diabos essas mesmas empresas 
não patrocinam e/ou apóiam compa-
nhias de balé clássico? O que pude 

apurar é que os custos de produção 
de um estilo e de outro são bastante 
diferenciados. Alguns espetáculos 
contemporâneos são montados com 
até dois bailarinos em cena, figuri-
nos bastante simples e cenário ine-
xistente. Numa produção clássica de 
repertório, são necessários, no míni-
no, de 30 a 40 bailarinos em cena, 
figurinos específicos para a prática 
do balé e cenários compatíveis com 
a obra que está sendo montada. Aja 
incentivo.

   Diante deste cenário, conheci a Cia 
Brasileira de Ballet: uma companhia 
jovem em todos os sentidos – pelo 
pouco tempo de existência e pela 
idade de seus bailarinos que varia 
de 13 a 22 anos. Em um ano em que 

os amantes do balé clássico estavam 
órfãos de montagens, já que o Balé 
do Teatro Municipal está tempora-
riamente parado por causa das obras 
do centenário do TMRJ, a Cia Bra-
sileira de Ballet surgiu dando novos 
rostos para os clássicos personagens 
e mostrando-se como uma alternati-
va de qualidade e com a ousada (e 
difícil) proposta de profissionalizar 
o balé no Brasil.
   Um dos principais objetivos da 
Cia é tentar abrir esse mercado de 

trabalho brasileiro. E a 
luta é árdua. Como foi 
dito no início do texto, 
por ainda não ser uma 
cia profissional, os bai-
larinos não têm salários, 
apenas contam com aju-
da de custo e ganham 
cachês por cada produ-
ção apresentada (esse 
ano foram três no Rio: 
Giselle, Todos os Ca-
minhos e Dom Quixote, 

além de O Quebra-Nozes que será 
apresentado de 12 a 30 de dezembro 
no Teatro Bradesco, em São Paulo). 
Mesmo sem tantos incentivos finan-
ceiros, a CBB conta com o amor (e 
a insistência) dos bailarinos e da 

equipe técnica que começam a co-
lher os bons frutos do trabalho que 
realizam, preparando-se para alçar 
vôos internacionais. Em março, eles 
serão a única Companhia latino-
americana no Fórum de Dança de 
Mônaco e já estão fechando apre-
sentações na Espanha, na China e 
em Miami. São essas viagens que 
garantem os cachês e a permanência 
dos bailarinos na Cia. 
   Em entrevista ao Falando de 
Dança, Jorge Teixeira, idealizador 
e coordenador do grupo esclarece: 
“os bailarinos acabam ficando e se 
motivando por estarem no palco 
dançando aquilo que eles gostam, 
porque muitas vezes eles deixam 
o balé clássico e vão para compa-
nhias contemporâneas não porque 
eles amam o contemporâneo, mas 
porque é o que paga salário hoje no 
Brasil”. Ele finaliza: “Sempre fui ta-
xado de louco por acreditar no meu 
sonho. Espero que existam outros 
loucos como eu, que não desistam, 
acreditem e corram atrás, dando 
oportunidade a esse jovens talentos 
de brilhar aqui no Brasil.
___________________________
* Juliana Prestes é jornalista, 
dançarina e bailarina clássica

Sob a luz da fama... internacional

Por Juliana Prestes*

Será que a luz da fama 
para os bailarinos 
clássicos brasileiros só se 
acende no exterior?

A falta de companhias profissionais 
de balé clássico no Brasil é a principal 
razão para exportarmos tantos talentos 
– gostaríamos de ter o privilégio de 
assisti-los!

Dia 09 de Janeiro de 2010, Sábado:
Aniversário de

Marinho Braz

apresenta: realização:

Venha festejar  também o inicio de um novo ano!

19:00

Apresentações da Cia Marinho Braz, 
Grupo Arcanjos
Coreografias dos alunos

Mostra coreográfica no Teatro Bennet
20:30

Buffet Elis & Deva
Samba ao vivo com Grupo Nó Molhado
Forró ao vivo com Trio Filhos do Nordeste
Dança de Salão com os DJs Biju e Najla

Coquetel Dançante no Reboco das Artes

Convites a venda no Reboco das Artes de Laranjeiras
Travessa Euricles de Matos, nº 40, Laranjeiras (prox. às Lojas Americanas)

Maiores Informações: (21) 2205 0118

Espetáculo “Don Quixote”, assistido por Juliana Prestes.  Remontagem e 
adaptação de Jorge Teixeira, o espetáculo conta com um grande corpo de 
ballet, cenários grandiosos e figurinos de alto nível, exemplificando por-
que uma montagem de ballet clássico requer altos investimentos.

fotos: divulgação

Ensaio da Cia Brasileira de Ballet



CONVOCAÇÃO DE
DANÇARINOS DE SALÃO

A Cia Aérea de Dança está convocando
dançarinos de salão amadores com

conhecimento e prática em
samba e/ou tango/milonga

para a formação de um elenco de apoio
que participará do seu novo espetáculo

com estréia prevista para
2ª quinzena de janeiro de 2010

Os interessados deverão entrar em contato pelo email
ciaaereadedanca@yahoo.com.br

Samba-Dança Gafieira e coisa e tal

Saiba mais sobre o projeto:
http://projetosambadanca.blogspot.com/

apoio: Jornal Falando de Dança (www.jornalfalandodedanca.com.br)
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Com a tarefa de escrever este tex-
to, coloquei “Sob a Luz da Fama” 
em meu aparelho de DVD, ciente 
de que sempre elogio esse filme, de 
que é dos mais requisitados pelos 
amantes de ballet da última década 
(amantes esses que elegem como 
segunda opção “Billy Elliot”) e 
que vi muitos anos e filmes atrás. 
Tenho medo, muito medo da magia 
se perder. Uma coisa é você ver um 
filme e se surpreender (como eu na 
primeira vez que o assisti), outra é 
ciente de tudo isso não saber o que 
sentirei. 
   O filme começa morno, nada es-
palhafatoso como as últimas produ-
ções de hip-hop-ballet que assisti. O 
medo aumenta, mas em contraparti-
da começo a notar coisas que não 
lembrava mais. Somos humanos, 
esquecemos dos detalhes. E são 
esses detalhes que chamam minha 
atenção agora. O carisma de uma 
bailarina se sobrepondo a sua técni-
ca de dança, o esforço para amaciar 
as sapatilhas e proteger os dedos 
dos pés, a descoberta de quem é gay 
ou hetero entre os bailarinos, os 
problemas enfrentados como 
bulimia e anorexia, a cobrança 
e transferência de objetivos que 
os pais fazem, a escolha de ca-
minhos etc. 
   Uau, quantos detalhes. Outro 
filme que eu elogio muito é a 
versão japonesa de “Dança Co-
migo?” por ser exatamente cheio 
dos detalhes que eu como aman-

te da dança de 
salão conheço 
tão bem. Um 
filme de dança 
não pode ficar 
só na dança. 
Tem que explo-
rar exatamente 
esses detalhes e 
mesmo que in-
conscientemen-
te, garanto que 
a maioria que elogia esse filme o faz 
em grande parte em função desses 
detalhes. Recordo de outro filme de 
dança de salão cheio de detalhes, o 
“Baila Comigo - Marilyn Hotchkiss 
Ballroom Dancing and Charming 
School” que adorei e os verdadeiros 
amantes da dança de salão também. 
É verdade que teve muita gente, 
até da mídia especializada, que não 
gostou por quase nao ter cenas de 
dança explícita. Sinceramente, nada 
a falar a respeito... Mas, um filme 
não precisa ter grandes apresenta-
ções de dança para ser muito bom e 
ser explicitamente de dança, ainda 

mais dança de salão que é “gen-
te como a gente”.
   “Sob a Luz Da Fama” é assim, 
tem muitos detalhes que quem 
pratica ballet percebe com cari-
nho, saudade ou consternação, 
e quem não pratica vê e aprende 

como é esse ambiente. Calma pes-
soal, não se assustem, “Sob a Luz 
Da Fama” é repleto de ótimas cenas 
do melhor ballet. Coreografias de 
gente do calibre de George Balan-
chine, fielmente encenadas, corpo 
de baile profissional, atrizes princi-
pais com anos de prática de ballet, 
em especial atenção a Zoe Saldana 
que após esse seu primeiro filme 
tem crescido no cenário cinemato-
gráfico e fez recentemente o papel 
da Ten. Uhura no novo Star Trek. 
E, claro, os bailarinos profissionais 
como Ethan Stiefel (que realmente 
já foi primeiro bailarino do Ame-

rican Ballet Academy) e Sascha 
Radestsky. Bailarinos que não 
fazem feio se colocados ao lado 
de Baryshnikov ou Nureyev. Isso 
tudo somado com apresentações 
lindas e bem produzidas, ao som 
de Dom Quixote, Lago dos Cis-
nes ou Quebra-nozes, faz com 
que qualquer um lembre desse 
filme para sempre, mesmo que 
esqueça os detalhes.

   Mas não podia faltar dança de 
salão, desde a cena rápida do ca-
nastrão Peter Gallagher, até a salsa 
(tinha que ser) dançada num clube 
noturno pelos alunos da escola de 
dança. Só me dei conta da idade do 
filme quando vi as Torres Gêmeas 
no cenário de Nova York, é um fil-
me pré 11 de setembro, lançado em 
2000. 
   Eu sempre gosto de identificar 
em um filme de dança sua men-
sagem principal e sem dúvida em 
“Sob a Luz Da Fama” essa men-
sagem é a escolha do seu caminho 
na dança e na vida. Muitas vezes, 
o caminho que temos que seguir 
não é o que inicialmente gostaría-
mos, mas temos que ter em mente 
que a escolha tem que ser com o 
coração, pois quando fazemos algo 
com gosto com certeza a vida sorri. 
Embora saibamos que na vida real 
nem sempre isso ocorre, o filme nos 
mostra que geralmente é o melhor 
caminho.
   Tarefa cumprida, muito feliz, re-
coloco na prateleira dos filmes de 
dança de primeira linha, ao lado dos 
que citei neste texto.

O filme 
tem muitos 
detalhes que 
quem pratica 
ballet percebe, 
e quem não 
pratica vê 
e aprende 
como é esse 
ambiente

Por Marco Antonio Perna*
www.dancadesalao.com/agenda

Dançando na telona

“Sob a Luz Da Fama”
(Center Stage) - 2000

Homenagem aos dançarinos

“Eu louvo a dança, pois ela libera o 
homem do peso das coisas, unindo 
universos em comunidade...
Eu louvo a dança que requer muito
empenho, que fortalece a saúde, o espírito
iluminado e transmite uma alma  alada.
Dança é mudança do espaço, do tempo, do 
perigo contínuo de dissolver-se e tornar-se
somente cérebro, vontade ou sentimento.
A dança requer o homem
libertado, ondulado no equilíbrio
das coisas.  Por isso eu louvo
a dança.  A dança exige o homem
todo ancorado em seu centro para
que não se tome pelos seus desejos
desregrados, possessos de pessoas e coisas e 
arranca-o da demonia de viver trancado
em si mesmo.  Ó homem, aprende a 
dançar!  Caso contrário os anjos do céu 
não saberão o que fazer contigo”

Santo Agostinho

José
 email: zemagela@ig.com.br

tel. (21) 2246-4759 / 9728-8220

Botafogo - Rio de Janeiro
Magela

Danças de Salão

7

____________________________
*Marco Antonio Perna é analista de 
sistema, pesquisador e colecionador 
de filmes de dança.  

fotos: divulgação
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Pequenas Notas

VOLTA POR CIMA
Thaian Marques, nosso famosinho que com-
petia na última edição da Dança das Crianças 
(Faustão) ao lado da atriz mirim Nauhana, deu 
a volta por cima e conseguiu levar a atriz global 
à primeira colocação.  Eles haviam caído para 
segundo lugar após liderarem a prova por várias 
rodadas, conforme noticiado na edição passada 
desta coluna.  Papai Rodrigo Marques (Casa de 
Dança Carlinhos de Jesus) está em êxtase.

E POR FALAR EM EDIÇÃO PASSADA...
Soubemos que o atual presidente do Helênico Clube, Wal-
do Marques, eleito no dia 31/10, foi surpreendido por te-
lefonema de um amigo dando-lhe as felicitações.  Pergun-
tado como soube da notícia, já que a reunião do Conselho 
Deliberativo ainda não havia acontecido, o amigo respon-
deu-lhe que lera a notícia nesta coluna, na edição passada, 
que começou a circular dia 25/10. O Jornal Falando de 
Dança esteve presente à posse e fez o registro abaixo.

TANGO É DECLARADO PATRIMÔNIO 
CULTURAL
A Unesco declarou o tango Patrimônio Cultural “Imate-
rial” da Humanidade.  A candidatura do tango (música e 
baile) para ser Patrimônio Cultural da Humanidade foi 
apresentada, conjuntamente, em novembro de 2008, pe-
los governos das cidades de Buenos Aires, na Argentina, 
e Montevidéu, no Uruguai, porém somente em setembro a 
homenagem foi concedida. Além do tango, outras 76 ex-
pressões culturais do mundo inteiro também disputaram o 
título de Patrimônio Cultural da Humanidade.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DA 
AMAZÔNIA (FIDA)
A 15ª edição do FIDA, um dos mais importantes festivais 
do país e o maior das regiões Norte/Nordeste, aconteceu 
este ano entre os dias 27/10 e 01/11, no Teatro da Paz, em 
Belém do Pará.  O destaque da dança de salão foi a apre-
sentação de Carlinhos de Jesus, com Vanessa Nascimento.  
Eles também realizaram uma oficina de dança de salão 
cujas vagas foram rapidamente preenchidas.  O Fida tem 
patrocínio da Oi e apoio cultural do Governo do Estado, 
através da Lei Semear.

E POR FALAR EM PATROCÍNIO DA OI...
As inscrições dos projetos culturais que concorrem a pa-
trocínio da empresa no próximo ano foram prorrogadas 
até o dia 30/11.  O Jornal Falando de Dança manteve seus 
leitores informados, deste e de outros assuntos de inte-
resse de cias de dança e promotores culturais, através de 
suas “Newsletters”.  No caso, a notícia sobre prorrogação 
foi anunciada na Newsletter 23, assim como  sobre a con-
vocação da Cia Nós da Dança, requisitando bailarinos e 
dançarinos para integrar a Comissão de Frente da Impera-
triz Leopoldinense, no Carnaval de 2010, e a convocação 
da Cia Aérea de Dança (aviso também nesta edição), para 
dançarinos amadores que tenham interesse em participar 
de seu novo espetáculo no Teatro Cacilda Becker, no Fla-
mengo. Para receber por email nossas Newsletters, o leitor 
deve enviar um email ao jornal (contato@jornalfalando-
dedanca.com.br) com a referência “cadastrar”.

TEMPORADA NO CEARÁ
Depois do sucesso do espetáculo “Piazolla: Tango e Pai-
xão”, os professores Bob Cunha e Aurya Pires darão um 
tempo nas participações em musicais de tango aqui no Rio 
para participar do Festival de Vinhos de Fortaleza, onde 
darão aulas e se apresentarão no espetáculo Tango Emo-
ções, do grupo Bardetangoshow. O evento acontece de 4 a 

6 de dezembro. Os interessados em saber 
mais podem acessar o site www.bobcu-
nhayauryapires.com.

CADEIRANTES 2009
De 08 a 12 de dezembro de 2009, a Con-
federação Brasileira de Dança em Cadei-
ra de Rodas realizará na cidade de Juiz 
de Fora (MG) a 8ª Mostra de Dança Ar-

tística em Cadeira de Rodas e o 8º Campeonato Brasileiro 
de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. Além desses 
eventos, acontecerão, concomitantemente, cursos de arbi-
tragem de DECR assim como curso de técnicas de DECR, 
nível básico e avançado, que serão ministrados pela técnica 
Pippa Roberts, da Ilha de Malta - Mediterrâneo, que vem 
ao Brasil pela segunda vez compartilhar seus conhecimen-
tos (a primeira vez foi em 2005, também em Juiz de Fora).   
“A proposta do evento é fortalecer a modalidade no país 
trazendo cada vez mais adeptos. Para isso, os cursos mi-
nistrados pela profª Pippa serão de fundamental importân-

cia, pois agre-
gará subsídios 
para o Brasil 
continuar no 
cenário in-
ternacional , 
fomentando 
um empenho 
cada vez mais 
forte na for-
mação técnica 
e teórica do 
atleta-dança-
rino cadeiran-
te e andante, 
assim como 
daqueles que 
julgam a mo-
dalidade no 

Brasil” – nos escreveu Anete Cruz, da Cia Brasileira de 
Dança em Cadeira de Rodas (Bahia), que participará do 
evento e do campeonato, ao lado de Cabral.  O casal ti-
rou o segundo lugar ano passado.  O Rio de Janeiro será 
novamente representado pelo casal Viviane Macedo e 
Luiz Cláudio, que ano passado tirou a primeira colocação.  
Mais informações em www.cbdr.org.br.
 
ARÔXA NO PARÁ
O mestre Jaime Arôxa estará em Belém do Pará nos dias 
11, 12 e 13 de dezembro, ministrando workshop e curso 
para professores. Além disso, haverá uma aula de sensu-
alidade e floreios para mulheres e uma palestra de moti-
vação para os homens. Os interessados podem acessar o 
site www.cianacional.com . O evento é uma realização da 
Cia Nacional de Dança de Salão (Belém do Pará), que tem 
como fundadores José Neto e Adelaide Marinho.

ZOUK DE VOLTA À BARRA DA TIJUCA
O promoter Flávio Miguel está a todo vapor com os even-
tos de Zouk e Dança de Salão que tem promovido no Hard 
Rock Café, na Barra da Tijuca. Depois do término da ca-
lientes noites latinas do Guapo Loco, o Hard Rock tem 
sido um ótima opção para o público da Zona Oeste. A pró-
xima edição do Zouk será dia 13 de dezembro e de Dança 
de Salão será dia 20 de dezembro. No dia 27, haverá um 
grande baile Pré-Reveillon.

LINDY HOP NA CAPITAL DO TANGO
De 7 a 10 de janeiro de 2010, Buenos Aires sediará seu 
Festival Internacional de Lindy Hop. Serão diversos pro-
fessores convidados e aulas para três níveis. Detalhes no 
site www.lindyhoprio.blogspot.com

HOSPEDAGEM PARA TURISTAS DANÇARINOS
Em fevereiro de 2010 a Cia. Marinho Braz promoverá 
mais um estágio de danças brasileiras para estrangeiros 
que amam nosso país, dentro de projeto de intercâmbio 
cultural Brasil-França, iniciado em fevereiro deste ano.
   Para ajudar no alojamento dos estagiários estrangeiros, 
a Cia Marinho Braz está cadastrando pessoas interessa-
das em participar da rede de intercâmbio e hospedá-los 
em casas de família. “Se você gosta de conhecer pesso-
as novas, de aprender sobre culturas diferentes e gostaria 
de fazer parte dessa rede de intercâmbios, hospede um de 
nossos alunos estrangeiros em sua casa e ainda ganhe um 
dinheiro extra por isso”, informa a assessoria da academia. 
Informações pelos telefones (21) 2225 3125 (Cláudia ou 
Dani) / (21) 2205 0118 (Najla ou Laura) ou pelo email 

assessoria@ciamarinhobraz.com.br 

LEI ANTIFUMO ENTRA EM VIGOR NO RIO
A Lei Antifumo sancionada no Estado do Rio proíbe o 
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos e cachimbos 
em ambientes públicos e privados de uso coletivo. No 
caso de descumprimento da lei, o responsável pelo esta-
belecimento ou pelo meio de transporte coletivo em que 
ocorrer a infração ficará sujeito à multa de R$ 3 mil a R$ 
30 mil – penalidade que poderá ser contestada no prazo 
de 30 dias. A nova legislação define como espaços de uso 
coletivo os ambientes de trabalho, estudo, cultura, culto 
religioso, lazer, esporte e entretenimento, áreas comuns 
de condomínios, casas de espetáculos, bares, lanchonetes, 
restaurantes, hotéis, centros comerciais, repartições públi-
cas, instituições de saúde, museus e transportes coletivos 
de qualquer natureza.  Os dançarinos fumantes e os orga-
nizadores de eventos devem estar atentos à nova legisla-
ção para não sofrerem nenhuma penalidade. 

FITAS DIDÁTICAS DE DANÇA A PREÇO 
SIMBÓLICO
A editora Delprado forneceu um grande lote de fitas didá-
ticas ao site Agenda da Dança de Salão, que por serem em 
VHS estão sendo vendidas a preços simbólicos (R$ 4,00 
cada). As aulas são dos seguintes ritmos: Salsa, Tango, 
Samba, Lambada, Rock &Roll, Merengue, Mambo, Valsa 
Vienense, Valsa Lenta, Quickstep, Chá-chá-chá, Boogie 
Woogie, Cúmbia, Swing, Rumba lenta, Claquete e Slow 
fox. Quem quiser dar uma conferida, o site é www.danca-
desalao.com/agenda

NOTA DE PESAR: ENIO MANSO, PROMOTER
Com pesar participamos à comunidade de dança de salão 
carioca o falecimento de Ênio Manso, dia 3 de novembro.  
Ênio completara 72 anos no dia 16/07 (embora comemo-
rasse no dia 20/10). Era um dos mais antigos promotores 
de eventos dançantes do Rio, muito conhecido pelos bailes 
que promovia no Monte Sinai e no América, dentre outros, 
como o famoso Baile do Branco Total, em que, intransi-
gente, devolvia o ingresso de quem não se apresentasse 
totalmente de branco (às damas era permitido sandálias 
prateadas). Ao lado de Leny Calassara, ele foi destaque 
de capa da edição nº 3 do Jornal Falando de Dança (ja-
neiro/2008). O último baile promovido por ele foi no dia 
02/07, no Mackenzie, comemorando o aniversário de sua 
querida companheira e amiga, Leny.  A missa de 30 dias 
será realizada dia 03/12, às 18h, na igreja N. Sa. do Líba-
no, na Rua Conde de Bonfim, 638, Tijuca. Leiam na pág. 
17 (Obituário) o bonito texto produzido por Jorge Leite a 
respeito do amigo.

Editado por Juliana Prestes

Perna e Aragão no 
armazém de esto-
cagem da editora 
Delprado: fitas a 
preço simbólico.

Nova diretoria do Helênico (da esq. p/ dir.): Maurício Cristino (VP Patrimonial); Valéria Barreiros (VP Cultural); Orlando 
Vieira (Pres. Cons. Fiscal); Marisa Prior (VP Administrativo); Hélio de Almeida e Marinete (assíduos frequentadores, pe-
gando carona na foto);  Waldo Marques (Presidente); Gilca Campos (VP); Onadir (VP Cons. Fical); Aragão (Jornal Falando 
de Dança, também pegando carona na foto); Nivaldo Miranda (VP Social); Olga Laveglia (Diretora Social); Souza (Diretor 
Social).  Não estão na foto: Valéria Torres (VP Social Feminino), Ovídio Silva (VP Jurídico); e Ana Amélia (Assessora da 
Presidência).



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

CONHEÇA NOSSOS BAILES!

Almoço dançante

Às sextas

todas as 5ª f. (12 às 15h)

2ª e última do mês (a partir das 18h)

2223-4066

BAILE DAS
ROSAS

BAILE DAS
ROSAS

BAILE DAS
ROSAS

Organização:
Marlene Oliver e Equipe

AMARELINHO DA CINELÂNDIAAMARELINHO DA CINELÂNDIAAMARELINHO DA CINELÂNDIA

BANDA PÉROLAS - DANÇARINOS - SORTEIOS
Pr. Mal. Floriano 55 - sobreloja - a partir das 19h

TER - 08 DEZEMBRO*
*confraternização de fim de ano e aniversário de
Marlene Oliver (traje branco, não obrigatório)

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

Informações
7849-7744
8657-1457
9745-2305

arte / divulgação

Confraternização da dança de salão no

Teatro
Odisséia

Qua
1
Dez
19:00h

Mem de Sá, 66 - Lapa

6

BANDA PARATODOS
Dj Marcelinho
Equipe de dançarinos (sistema de ficha)
Coord. Regina Vasconcellos
Ingresso antecipado: R$ 15,00

Org.: Flávio Marques, Manon e Edson Braz
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(21) 8873-4453

O local perfeito para festejar - mais de 120 pratos quentes e frios e aqueeeele churrasco - R. das Laranjeiras 114 - Reservas: 2558-2558

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE TERÇA A DOMINGO

Consulte nosso site: www.churrascariagaucha.com.br

TERÇA
DANÇANTE

QUARTA
E DOMINGO
FORRÓMANIA

QUINTA
BAILE DA
CIDADE

SEXTA
CARIOCA

SÁBADO
ESPECIAL

Realizamos milongas há 13 anos
Informações:

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

(21) 9982-3212

ANIV APARECIDA BELOTTI

30 JAN - SHOW & BAILE

E LUCIANO BASTOS, NO ESPAÇO HORTO

S
E

X
TA 11

DEZ In
íc

io
1
9
h

Baile de

Regina
Vasconcellos
promoter

Natal

Acad. Jimmy de Oliveira - Rua do Catete 112 - sobrado

Dj Viviane Chan

2252-3762 / 8117-5057
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Produções

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

04/12 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

11/12 - Gaúcho e Helton
Banda Status

18/12 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

30/12 - Conjunto Aeroporto
Banda V-triks
Banda Emoções



La Maison Sully
Casa de Festas

Reveillon
terça-feira

29 de dezembro, às 19h
Banda

Tel. 2453-0957 R. das Camélias, 74 - V. Valqueire

Novos Tempos

Pré

e dj Guisner

Glorinha Telles convida para a
festa de confraternização dançante

Festa do Amor...
É Natal!

Faça sorrir uma criança da Creche
Morro da Alegria, da Rocinha,

trazendo um brinquedo

Reservas:
2553-3600 / 9772-2051

DIA

20

DEZ
20:30h

Domingos Dançantes
by Glorinha

Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

Ingresso:
R$ 20,00
(c/este,
desc. R$ 5,00)

Música ao vivo
com Grupo Trinidance

e dj Murilo

Academia Ritmo Dance apresenta...

BAILE DO CÍCERO
O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

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

RESUMOBanda

R. Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói

Inf.: (21) 2722-2905 / 9681-3247

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

Coordenação:
Cícero e Sônia

SÁB - 09 JAN - 20h

Traje esporte fino

CSSERJ

Apoio:

Casa de Festas

Rua das Camélias, 74 – Vila Valqueire
Tel.: 2453-0957 / 7841-1569

PROJETO

D LA IN VÇ RA E
convida

Local:
Mansão das Águas
R. Cândido Benício
nº 2156 - Pç Seca
Obs: teremos dançarinos
pelo sistema de ficha

D
O

M 20
DEZ 1

6
à
s

2
1
h

Grande baile Renato Ritmuscom

em homenagem aos promoters Angela Abreu, 
Profª Nice e Sidney Amorim, pelos relevantes 
serviços prestados à dança de salão

Promoção
Hosânia Nascimento

tel. 2464-5141
8794-7325

IIC
ON

GRESSO INTERNAC IONAL

DE ZOUK E LAMBADA DO RIO DE JANE I
R O

Renata

Pe anha
Dde ao nle çc aúN

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

Realização:

www.renatapecanha.com.br/zoukcongress

I Campeonato Internacional
de Zouk e Lambada do

Rio de Janeiro

 60 HORAS/AULA - PALESTRAS - 4 BAILES - MOSTRA COREOGRÁFICA

ADÍLIO PORTO (HOL)
ALEX DE CARVALHO (RJ)

ALEX GOMES E PRISCILA SOGGIA (DF)
ANDRÉ NEGRÃO (RJ)

BRUNO ARKAN’JO E DIANA WERNECK (RJ)
CARLOS HENRIQUE (RJ)

CHINA E LUCIANA GUINLE (RJ)
CLÁUDIO DE OLIVEIRA (ARGENTINA)

EDSON CARNEIRO E GIULIANA MANFIO (PR)
ESCOLA CARIOCA DE DANÇA (RJ)

FABIANO HENRIQUE E CRISTIANE MINATO (SP)
FREDDY MARINHO (RJ)

GILSON DAMASCO E DIKLA (HOL)
ISRAEL SZERMAN E PATICA BORGES (DF)

JAIME ARÔXA (RJ)
JUNINHO HENNIES E VÂNIA GORI (SP)

LÉO & ANNIK (MG)
LEONARDO NEVES E LAYSSA LIEBSCHER (RJ)

LÍDIO FREITAS E MONIQUE MARCULANO (RJ)

LUÍS FLORIÃO E ADRIANA D’ACRI (RJ)
MAFIER ZOUKER E RUANITA (RJ)
MARA SANTOS (SP)
MARCELO BAL (RUS)
MARI HODGES (ARG)
MAX BLACKSOUL (DF)
PATRÍCIA REZENDE E RODRIGO VECHI (SP)
PATY LYRA (SP) E ISAAC LOPES (BA)
PHILIP MIHA E FERNANDA TEIXEIRA (SP)
PLÍNIO COSTA E ROBERTA APPRATTI (RJ)
RAFAEL OLIVEIRA E YASMIN COELHO (RJ)
RENATA PEÇANHA E JORGE PERES (RJ)
RENATO DIAS (RJ)
RENÉ BIJKERK E REGINA PESSOA (HOL)
RODRIGO DELANO E NAIARA MARCIA (MG)
SAULO RANGEL E ADRISE NOGUEIRA (BA)
SIDNEI SANTANA (SP)
THYAGO RYO (RJ)

ALLANZ (SP) - ARKANJO (RJ) - COLD HEART (RJ) - DANIEL LOWRIDER (RJ) - ÉRIK (RJ)
ISRAEL SZERMAN (DF) - IVAN (SP) - JOÃO ANDRÉ (RJ) - KY-O (DF) LEANDROW (RJ)

LÉO BRUNO (MG) - LINKER (RJ) - LORD FEIFER (RJ) - MAFIE ZOUKER (RJ)
MAX BLACKSOUL (DF) - MR POY (RJ) - PAULÃO (BA) - PHOENIX (SP) - ZOUKERRO (HOL)

ESTÁ CHEGANDO A DATA E VOCÊ NÃO PODE PERDER!

II Congresso Internacional
de Zouk e Lambada do

Rio de Janeiro

DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2010

apoio / divulgação

07/01 - BAILE NO TIJUCA T.C.
COM ELIMINATÓRIA DO CAMPEONATO

08/01 - MOSTRA NO CENTRO COREOGRÁFICO
E BAILE TROPICAL NO CL INTERNACIONAL

09/01 - BAILE AZOUKRINANDO NO TIJUCA
            E FINAL DO CAMPEONATO
10/01 - BAILE DE ENCERRAMENTO NO
            HARD ROCK CAFÉ

PROFESSORES:

DJ’S:

BAILES / CAMPEONATO / MOSTRA:

DANCE A DOIS, SHEILA AQUINO, SÓ DANÇA, KERCHE & KERCHE, SURYA BRASIL, AAFBB, WORLD WAVE
APOIO:

13 DEZD
O

M

DJ PEDRADA

BAILE DE ANIVERSÁRIO
CAIO MONATTE

Espaço de Dança Caio Monatte - R. Haddock Lobo 79 - sobrado - Estácio
tel. 2273-4346 / 9441-7830 / 7869-6874 ID 10*55138

tocando tudo (do bolero
ao zouk) - das 18 às 24h E

nt
ra

da
:1

0
R

ea
is



Dança de
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Jazz Data: 19/Dez-- 20:00h
20/Dez-- 18:00h

Convite: R$ 10,00

R: Barão do Amazonas nº263 - Centro -NT
Tel/Fax: (21) 2613-3276

Acesse nossa página exclusiva:
www.youtube.com/amazonasdance

Sofia
Flores

&Decorações
Tel: 2618-0625

8757-7943www.capezio.com.br
Capezio

Docelicia
Rua Aurelino Leal

Nº 105 Lj 04
Tel:2622-9988

E-mail/Orkut:amazonasdance@yahoo.com.br

1º espetáculo de final de ano

Dom / 06 / dez Baile Móvel -
J.Botânico NT (Horto) Entr.Franca

Sáb-12-Dez
21:00h a 01:00h

Baile de Final de Ano com 2 ambientes
Salão Principal Dança de Salão Praça de
Alimentação as melhores do Ano
(Hip-Hop, Axé, Dance, e muito mais).

Entrada:R$ + Consumação Minima R$10,00 5,00

11:00h às 14:00h

arte: Tiago Lemos

Festada Léa
Especial fim de ano
23/12 - Quarta

30/12 - Quarta

Hotel Ouro Verde - a partir das 20:00h
Av. Atlântida 1456 - Lido
Reservas: 3079-0846 / 8762-1609

VÉSPERA DE NATAL!
R$ 30,00 (COM JANTAR)

PRÉ REVEILLON!
R$ 40,00 (COM JANTAR)

(de frente pro mar!)

DOMINGOS
by Glorinha

DANÇANTES

27
DEZ
20:30h Olympico Club- R. Pompeu Loureiro 116 - Copa

PRÉ-REVEILLON
Música ao vivo

com TriniDance
e dj Murilo

Reservas:
2553-3600
9772-2051

Ingr. R$ 25,00
Com este anúncio: desc. R$ 5,00

Dama de Ouro não perca!

HÉLIO SILVA BANDA
Local:
Rua Haddock Lobo 416 - Tijuca
Salão superior com ar condicionado central

Reservas:
2208-0043 / 9781-5120

No Botequim Vacabrava...

DE BRANCO E NA PAZ
Pré Reveillon
Coquetel dançante com fino bufê e
a melhor equipe de dançarinos
Champagne para brindar à 2010

arte

SEG - 28 DEZ - 17 às 21h

Adesão: R$ 65,00

Organização
Terê Freitas

Traje: esporte fino
na cor branca

DOMINGO, 13 DE DEZEMBRO (19 ÀS 23h)

Aniversário de Áurya Pires

Baile show com apresentações de

Alan Lobato e Lívia
Alam Blascovich e Adriana Gronow

Bob Cunha e Áurya Pires

Leandro Azevedo e Patrícia Pizzolato

Marquinhos Copacabana e Karla Bogo

Paulo Soares e Brenda Fernandes

Willians Ribeiro e Sirley Ribeiro

organização:

www.bobcunhayauryapires.com

Restaurante Savana
R. Conde de Baependi, 62 - Laranjeiras
Convite antecipado: R$ 30,00 (no dia, R$ 35,00)
Reservas: (21) 2556-7765 / 9629-3072

arte
divulgação

JORGE
RODRIGUES
tel. (21) 9676-6889
jorgerodriguesdanca
@bol.com.br

EXPERIM
ENTE

A

O

ESS
IN

O
VAÇÃ

MANTENHA A BOA FORMA E SUA
SAÚDE EM QUALQUER ESTAÇÃO

DÊ UMA FORÇA À PROTEÍNA
COLÁGENA DO SEU CORPO!

Já ouviu falar em proteína?
O Colágeno Hidrolisado (líquido)
PROTEINCOLLA vai muito além

da simples visão da nutrição proteica

PROTEINCOLLA SUPLEMENTO
LÍQUIDO A BASE DE COLÁGENO

O 1º Colágeno Líquido do Mercado
Referência Mundial

MS 6.2947.0006.001-8

Distribuidor:

MAIS INFORMAÇÕES COM
O SEU DISTRIBUIDOR



Renato Ritmus

(21) 3409-5756 / 9692-1752Contato:

Instrumental Disc Jockey

AGENDA DE BAILES:

SEGUNDAS DIAS 7, 14, 21, 28/12
Bangu Atlético Clube

QUARTAS DIAS 2, 9, 16, 23, 30/12
Estudantina Musical

QUINTAS DIAS 3, 10, 17/12
A. A. Vila Isabel

SÁBADOS DIAS 12 E 26/12
Clube dos Aliados

SEXTA DIA 18/12
Pedra Branca Social Clube

DOMINGO DIA 20/12
Mansão das Águas

Promoção para os leitores do Jornal: 5 cortesias
   toda semana para o baile das quartas da 
       Estudantina, ligando para o Jornal
            (t. 9202-6073 - Aragão)

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

19º Workshop de dança
da Pousada

A Marca do Faraó
(Cachoeiras de Macacu)

29 a 31 JAN

Distribuidor:

JORGE
RODRIGUES

tel. (21) 9676-6889
jorgerodriguesdanca

@bol.com.br

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME
PRODUTOS INTEGRAIS

COMIDA CONGELADA

Quiche integral mini (4 unid): R$ 16,00
Pastel integral vários recheios (6 unid): R$ 20,00
Quiche integral grande vários recheios: R$ 60,00

Pão de mel (cx c/ 16 unid): R$ 60,00
Torta integral de banana: R$ 60,00

Picadinho de soja ao funghi, arroz integral e suflê de palmito
Strogonoff de soja, arroz integral e batata sautê

Strogonoff de frango, arroz integral e torta de brócolis
Frango xadrez, arroz integral e legumes no valor

Frango com mostarda, arroz integral e batata ao forno
Frango à parmegiana, arroz integral e cenoura à francesa

Peixe assado com molho de ervas, arroz int. e espinafre
Filé de peixe à belle meuniere, arroz int. e cenoura sautê

Lasagna light de espinafre e queijo branco
Empadão de frango com requeijão

Lasanha de frango

Comida congelada a partir de R$ 12,00

GUISNER
PRODUÇÕES

Mais que um DJ:  é a

www.guisnerdj.com.br

oe adrcm do e en8 v9 e9 n1 toe s,d ps re esD tando serviços de

ãm açinl ou pie ao raã fç ea sz tir ason po as rticulares, formaturas

s ,isariar oe c mpm oe os bot jen te ivv oe de e realizar sonhos
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www.guisnerdj.com.br

Informações:
(21) 2269-1332
(21) 2594-6368
(21) 9732-3594
(21) 9946-7159

Nextel (21)7831-4089
ID: 8*36321

guisner@globo.com

a ipueq esso e sn ea rvçe içh on so eC m

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO
VEM AÍ !!!

VOCÊ CONHECE
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO ?

Realização:

SPORT CLUB

Rua Dias da Cruz 561 - Méier

SEXTA, DIA 15 DE JANEIRO das 20
às 24h

MACKENZIE

arte
divulgação:

Cia de Dança Henrique Nascimento apresenta o show

A Ginga do Malandro
A influência da capoeira no samba de salão

Participações Especiais:
João Ricardo Vieira - Cia Jimmy de Oliveira - Stilo Brazil e outras

Dj Henrique Nascimento - entrada: 10 reais 
veja clips do show em

www.studiohenriquenascimento.com.br
Informações: 3899-7767 | 97522207



Circulando Especial

No domingo dia 08/11 aconteceu a segunda edição do 
Baile Latino, evento realizado por Thiago Tsunami e 
produzido por Laís Koslinski e Teatro Odisséia.  Os 
dois ambientes da casa foram totalmente ocupados.  
Na pista 1 (térreo) os dj’s Caio Monatte e Elis Frota 
tocavam com as melhores seleções de zouk e salsa, en-
quanto na pista 2 (segundo andar) dj Pedrada empol-
gava os dançarinos com muito samba. Conhecido pelo 
público em geral por sua participação na Dança dos 
Famosos, da Rede Globo, Thiago é muito querido no 
meio da dança de salão, principalmente entre a galera 
mais jovem, que compareceu em massa para prestigiar 
o dançarino e professor.  
   O Teatro Odisséia foi assim batizado pelos sócios 
Daniel Koslinski, Léo Feijó e Áureo Lima, que restau-
raram e reformaram o sobrado abandonado do nº 66 da 
Mem de Sá, que faz parte da arquitetura típica da Lapa 
antiga. A Casa de Show é conhecida por sua programa-
ção diversificada, que vai do Samba ao Rock, passan-
do pela MPB até o Forró (este reservado às noites das 
quintas, com os melhores grupos do Brasil tocando ao 
vivo).  Além disso, o Teatro Odisséia tem seu espaço 
ocupado por eventos particulares.  
   Mas foi Laís, aluna de Thiago, que teve a idéia de fa-
zer ali um baile de dança de salão, convidando seu pro-
fessor para realizá-lo.  “O ambiente é super descolado, 
não tem a formalidade de um clube, daí porque agra-
dou ao pessoal mais jovem que pratica dança de salão”, 
declarou-nos Thiago, que, com o sucesso da primeira 
edição, foi convidado pela casa a realizar este segundo 
baile.  Vamos torcer para que o Baile Latino se fixe na 
programação de bailes cariocas, mostrando ao público 
que dança de salão também é para gente jovem.  
   Veja mais fotos de nossa cobertura fotográfica em 
www.jornalfalandodedanca.com.br.

2ª Edição do
Baile Latino

13ANO 3 - Nº 26
DEZEMBRO / 2009

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

Madalena

Informações & Encomendas:
2574-9544 / 8354-2212

Bolos

Laís e Thiago: sucesso do 
evento garantiu uma 2ª ediçãoNas 2 fotos acima, visão de partes 

do salão do piso superior.

Em foto do Arrasa no Blog, Laís 
e os filhos.

Thiago e Laís, com a filha desta, di-
retora do Teatro, e o gerente David

Thiago e os pais, que não poderiam 
deixar de prestigiar o filho.

Thiago e a galera jovem da dança de 
salão

Nas duas fotos, Laís ao lado de amigas
Thiago Mendonça com a 
esposa, Monique

Ao centro, dj Pedrada e Thiago, 
ladeados por amigos.

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



ANO 3 - Nº 26
DEZEMBRO / 2009

14

Circulando

Halloween by Manon e Flávio, 
Churrascaria Gaúcha, 27/10

Halloween by Glorinha, 
Olympico Club, 01/11

Halloween Escola 
Carioca, dia 31/10

Aniv. Madalena e Stela, no 
Domingos Dançantes, 08/11

Halloween Amazonas Dan-
ce & Fitness, dia 31/10 Olympico Club 28/10: Halloween Carlinhos Maciel

Comemoração de aniversário 
no Baile da Graça no Passeio 
Público Café, dia 02/11

Paulo Aguiar e esposa 
(SP) em visita ao Rio

Ac. Luiz 
Valença, 
1 3 / 1 1 : 
aniv profª 
Zila

Priscila e Evan-
do dançando no 
baile de aniver-
sário deste, dia 
01/11, no CIB

Clube Humaitá, Niterói, 08/11: aniversário da 
Cleides (entre Ademir e Valdeci de Souza)

Domingos Dançantes 15/11: 
aniv. Cardoso e Denise

Baile das Rosas no Amarelinho, 10/11: Marlene Oliver , ao 
centro, cercada pelas aniversariantes da noite

Diretoria do Cl. Canto do Rio (Niterói): 
aniversário do Clube, dia 15/11

C.R. Português Jacarepaguá: 
aniv. Beto Silva (à direita da 
foto), dia 30/10

Marise Santos, Aragão, 
amigas e Walter Negrão, no 
C.R. Português (Jpguá)

I Congresso Estadual de Dança de Salão do Rio de Janeiro 
(30/10-01/11): turma do prof. Jaime Arôxa (ao centro, 
agachado, ao lado do organizador do evento, Evando Santos).

Clube Caxiense, 22/11: baile pré Semana da Dança de 
Salão, com Jaime José (centro), presidente da APDS-RJ, 
homenageando João Batista.
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Show de Márcio Thadeu na 
Estudantina Grill, dia 11/11

Bob e Aurya recebendo o casal Mariana 
Casagrande e Daniel Oviedo na milonga que 
promovem no Savana.

Freddy com os pais, sobrinhas e Aragão, em seu 
aniversário dia 21/11, no Olympico Club

Tijuca Tênis Clube, 31/10: baile de 
aniversário de Bruno Motta.

Renato Ritmus comandando os bailes 
das quintas da Assoc. Atl. V. Isabel

Gilberto e Lady mais uma 
vez capa de jornal!

Paratodos animando a pista do 
Baile da Graça na Gaúcha, 29/10

Nossos assinantes de Friburgo (RS), com Jaime 
Arôxa e Aragão, no Congr. Estadual de DS

Ac. Jimmy de Oliveira, 08/11: workshop para mulheres, organizado por Andrea Greco Mackenzie, 12/11: pré estréia do espetáculo de dança de Henrique Nascimento.

Teatro Vannucci, 29/10: Tango Dance Show

Shopping Center Point, 07/11: baile mensal do Centro de Dança Valqueire

Cristiano Pereira (agachado, de branco) 
comemorou dia 13/11 o terceiro ano de 
seu espaço de dança, em Bonsucesso.

Escritório do Jornal Falando de Dança na Lapa.  Aragão recebendo Adelaide e Neto, de Belém do Pará (21/10), 
João Carlos Ramos, da Cia Aérea de Dança (12/11), e Beth e Patrícia Coelho, do Arrasa no Blog (03/11).



SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h, 
no Clube Mackenzie, Méier, com música 
ao vivo.  Org. João de Quintino. Progra-
mação já agendada para DEZEMBRO:  
(7) Swing Carioca; (14) Os Devaneios; 
(21) Paratodos; (28) os Devaneios. Inf. 
tel. 9613-8079.  
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30 às 
24:30, baile para casais, dançarinos con-
tratados e baile-ficha, organizado por 
Fátima e Maria Luíza.  Inf. 2541-8205 / 
9453-5751.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h, 
no Passeio Público Café, Centro do Rio, 
com Bd Pérolas. Na última segunda-feira 
do mês, os aniversariantes do mês não 
pagam ingresso e ganham bolo. Pegue o 
cupom de desconto no site do jornal ou 
recorte o anúncio publicado nesta edição. 
Inf. 2549-9472 / 9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club Mu-
nicipal
Todas as segundas, das 16 às 20h, com 
banda ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou www.
club municipal. com.br.
Baile de ficha no Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de ficha, 
organizado por dj Renato Ritmus, que 
sonoriza o evento.  Veja o anúncio nesta 
edição e no roteiro de bandas e dj’s.
Baile de Branco e na Paz
Dia 28/12, 17h. Evento anual organizado 
por Terê Freitas,  este ano no Vacabrava, 
com música ao vivo, dançarinos e bufê.  
Veja anúncio nesta edição. Inf. (21) 2208-
0043 / 9781-5120.

TERÇAS
Baile das Rosas no Amarelinho, 
Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no Amareli-
nho da Cinelândia, a partir das 19h, com 
sorteio e equipe de dançarinos. Próximo 
agendado: 08/12 (confraternização e 
aniv Marlene Oliver).  Veja anúncio 
nesta edição. 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 Re-
dentor, 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 instrutores do Projeto Dança Livre, 
na Mansão das Águas.  Inf. 8794-7325.  
Especial dia 15/12: encerramento das ati-
vidades de 2009, com baile do vermelho 
e branco.
Encontro dos Amigos com dj Guis-
ner
Baile de dança de salão na Maison Sully, 
em Vila Valqueire.  A partir das 19h.  Inf. 
2453-0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos aniver-
sariantes do mês, na Ac. de Dança Con-
ceição da Bahia, na Tijuca, a partir das 
18h, com música ao vivo.  Ingresso 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 nesta edição. Inf. 2558-2558.
2º Baile da Rabanada
Dia 08/12, no Country Clube de Jacarepa-
guá, com Os Devaneios, org. Leo Bumba 
Inf. 9809-3524.
Pré Reveillon da Maison Sully
Dia 29/12, a partir das 19h, com Bd No-
vos Tempos e dj Guisner  Veja anúncio 
nesta edição.  Inf. 2453-0957.
Bailes da Agytus no Ipanema To-
wer
Dias 22/12 (Natal Agytus) e 29/12 (Bai-
le do Branco Total), a partir das 19:30h, 
com buffet incluso.  Inf. 2239-1268 / 
9923-0475.

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. Especial dia 
30/12: Baile da Paz, veja anúncio nesta 
edição. 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.  Veja agenda de dezem-
bro no anúncio desta edição. 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, com Renato Ritmos.  
Veja anúncio nesta edição e no roteiro de 
djs/bandas. 
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h, com 
duas bandas. Veja anúncio nesta edição. 
Inf. 2558-2558.
Baile de aniversário da Amiga An-
gela Abreu 
Será dia 02/12, a partir das 19:30h, 
no Irajá A. C., com o toque especial da 
aniversariante (v. anúncio nesta edição).  
Baile-parceiro da Semana da Dança de 
Salão (v. programação no site do Jornal).  
Inf. 3017-0953 / 9973-1408
Baile no Teatro Odisséia
Dia 16/12, baile de confraternização or-
ganizado por Flávio Marques, Manon e 
Edson Braz, com Banda Paratodos e dj 
Marcelinho.  Veja anúncio nesta edição.  
Inf. 9745-2305.
Festa da Léa Especial (Natalina)
Dia 23/12, excepcionalmente numa quar-
ta-feira, a partir das 20h, no Hotel Ouro 
Verde.  Veja anúncio nesta edição.  Inf. 
8762-1609.
Quarta Nobre com Talento
Dia 30/12, no Clube Recreativo Portu-
guês,  comemorando o fim do ano com 
um baile do branco e Os Devaneios. Org. 
Bel e Equipe.  Inf. 9972-1038.
Festa da Léa Especial (Pré Re-
veillon)
Dia 30/12, excepcionalmente numa quar-
ta-feira, a partir das 20h, no Hotel Ouro 
Verde.  Veja anúncio nesta edição.  Inf. 
8762-1609.

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 en-
trada é um prato de salgado e um quilo de 
alimento não perecível para doação. Inf. 
3391-7530.  
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, na 
Churrascaria Gaúcha, Laranjeiras, com 
música ao vivo.  Última quinta: aniver-
sariantes do mês não pagam ingresso e 
ganham bolo. Opcional: dançarinos pelo 
sistema de fichas. Cupom de desconto e 
programação das bandas: veja anúncio 
nesta edição. Inf. 2549-9472 / 9135-
9019.
Dançando na Cinelândia
Baile com conj. Bossa Seis, organizado 
por Geraldo Lima, todas as quintas, no 
Amarelinho da Cinelândia, a partir das 
19h. 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, dança-
rinos e bufê. Atenção: em dezembro, o 
baile será na segunda-feira dia 28/12, das 
17 às 21h (Baile do Branco e na Paz - veja 
anúncio nesta edição). Inf. (21) 2208-
0043 / 9781-5120.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do Rio ain-
da em atividade.  Inf. 2232-3217.
Baile no Campus Realengo da Uni-
versidade Castelo Branco
03/12, dentro da programação da Semana 
da Dança de Salão (programação comple-
te em www.jornalfalandodedanca.com.
br).
Baile Parcifal e Amigos
Dia 10/12, 20h, baile de confraternização 
de final de ano, no Mauá de São Gonça-
lo, com Banda Brasil Show (detalhes no 
anúncio da pág. 2).
Bailes da Agytus no Ipanema To-
wer
Dias 10/12 (Baile do Azul e Branco) e 
17/12 (Aniv. Talita Kind), a partir das 
19:30h, com buffet incluso.  Inf. 2239-
1268 / 9923-0475.

SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores con-
tratados pela Academia da Tia Neide.  
Itaperuna F. Clube, em Itatiaia, Duque 
de Caxias. Especial dia 18/12: Baile do 
Branco Total, com Bd Novos Tempos. 
Inf. 3653-1560 / 9154-9170.
Baile-Ficha na Academia Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h às 22:30h.  
Especial baile dos instrutores na primei-
ra sexta do mês e aniversariantes do mês 
toda última sexta-feira do mês. Org. Regi-
na Vasconcellos.  DJ Viviane Chan. Espe-
cial dis 11/12: confraternização natalina. 

Inf.:  2252-3762 / 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola Carioca, 
na Tijuca, com trio de forró ao vivo, ge-
ralmente na terceira sexta do mês (veja 
programação completa em www.escola-
carioca.com.br). Inf.  2288-1173.
Baile de Dança de Salão da Ac. 
Luiz Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Valença, na 
Tijuca, a partir das 19h (na última sexta, 
dj Pedro Pedrada, nas demais, dj Luiz Va-
lença).   Inf.:  3872-5264.
Baile do Espaço X de Stelinha Car-
doso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira do 
mês, a partir das 18h, com 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 (veja 
programação das bandas no anúncio nesta 
edição). Aula grátis incluída no ingresso, 
das 16:30 às 17:30h.  Dançarinos contra-
tados pela casa.  Na  última sexta do mês, 
aniversariante ganha entrada franca, brin-
de e bolo.  Inf. 2667-4662.
Baile na C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a par-
tir das 21h. Inf. 2541-6186. 
Bailes na Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em salão com ar condi-
cionado, 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 or-
ganiza um happy-hour no Sesc do Engº de 
Dentro, a partir das 19h.  Inf. 8142-5371.
Milonga no Méier.  
Toda primeira sexta do mês, organizada 
pelo Espaço Universo da Dança Amantes 
da Arte (v. anúncio da academia). Inf. 
8142-5371 (Cláudio Almeida).
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 nesta 
edição. Inf. 2558-2558.
Roda de Samba e ensaio de Bloco
Toda sexta, a partir das 22h, na Cia Mari-
nho Braz, em Laranjeiras.
Bailes das sextas da Amazonas 
Dance & Fitness
Veja a programação completa no anúncio 
desta edição. Inf. 2613-3276.
Baile-ficha Família Reis
Quinzenalmente no Largo do Machado, 
Rio.  Próx.: 11/12.  Informações: 9925-
4432. / 2693-7608
Baile especial na Rio Sampa
04/12, dentro da programação da Semana 
da Dança de Salão (consulte a programa-
ção completa da Semana da Dança de 
Salão no site do jornal).
Baile no Bangu A. C.
04/12, com Bd Novos Tempos, dentro 
da programação da Semana da Dança de 
Salão.
Baile de aniversário de Henrique 
Nascimento
Dia 11/12, no Mackenzie, em dois am-
bientes.  Dança de Salão com Novos 
Tempos (19 às 24h) e ritmos quentes com 
dj convidados (21:30 às 2h).  Inf. 3899-
7767 / 9752-2207.

SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança Sheila 
Aquino e Marcelo Chocolate
Com dj Leo Pers.   Primeiro sábado: dan-
ça de salão.  Terceiro sábado: samba de 
gafieira. Descontos dos bailes na página 
www.doisemcena.com. br /espacodedan-
ca/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 Al-
barelli.  Inf.  3872-5264 
Baile da Academia Jimmy de Oli-
veira, Catete
Todos os sábados, a partir das 21h, todos 
os ritmos.  Inf.:  2285-6920 / 7834-5469.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e Milon-
ga Real, org. Aparecida Belotti.  Próx. 
agendada: 30/01/2010, no Espaço Horto, 
comemorando o aniverrsário da promoter 
(veja anúncio nesta edição).  Inf.:  9982-
3212.
Bailes de tango na Escola Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectango, 
a partir das 21h.  Inf.:  2288-1173.

Saturday Night Fever no CDAC
Baile Quinzenal do Centro de Dança Alex 
de Carvalho, em Vila da Penha (sempre 
segundo e quarto sábado do mês). 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 com 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 Valquei-
re
Todo primeiro sábado do mês, na Praça 
de Alimentação do Shopping Point Cen-
ter, em Valqueire (entrada franca), com 
sonorização do prof. Fábio Silva.  V. 
anúncio nesta edição. 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.
Forró Kum Zouk
Todo sábado na Cia Marinho Braz, La-
ranjeiras, trio de forró na pista 1 e zouk 
na pista 2  Inf. 2205-0118. 
Banda Hélio Silva & Samba Tropi-
cal
Todos os sábados, a partir das 20h, na 
Churrascaria Gaúcha. Veja anúncio nesta 
edição. Inf. 2558-2558.
Bailes dos sábados da Amazonas 
Dance & Fitness
Dia 12/12 - Baile de final de ano. Veja a 
programação completa no anúncio desta 
edição. Inf. 2613-3276.
Aniversário de Edu Nobre
Dia 05/12, a partir das 20h, no Espaço 
Cultural Ritmo e Movimento.  Inf. 8615-
1719.
Baile no Mackenzie
05/12, em homenagem à Semana da 
Dança de Salão (consulte a programação 
completa da Semana da DS no site do 
jornal).
Baile de confraternização natalina 
no Pechincha
Dia 19/12, a partir das 19h, na Lona Cul-
tural, com Bd Status.  Org. Beto Silva (v. 
anúncio nesta edição). Inf. 9892-8993
Baile do Cícero no CSSERJ Niterói
Dia 09/01, a partir das 20h. Veja anúncio 
nesta edição.  Inf. 2722-2905 / 9681-
3247.

DOMINGOS
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. Especial: 
13/12 aniversário de Aurya Pires, com 
show de profissionais convidados. Inf. 
2556-7765 / 9629-3072.
Domingueira dançante by Bob 
Cunha e Aurya Pires
Com cortinas de zouk, no terceiro domin-
go do mês, de 18 às 22h, org. Bob Cunha 
e Aurya Pires e sonorização de Viviane 
Chan. Novo endereço: Savana, Largo 
do Machado. Próx. agendada: 20/12. Inf. 
2556-7765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no Olympico 
Clube
Todos os domingos a partir das 20:30h, 
organizado por Glorinha, com o Grupo 
Trinidance e dj Murilo.  Recorte o anún-
cio publicado nesta edição 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 
banda 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 mu-
nicipal. com.br.
Baile da Cia Marinho Braz
Domingueira dançante no primeiro e ter-
ceiro domingo do mês, na Cia Marinho 
Braz, Laranjeiras. 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 nesta edição. Inf. 
2558-2558.
Baile da Amazonas Dance & Fit-
ness, aos domingos
Dia 06/12 - Baile móvel no J. Botânico de 
Niterói (entrada franca). V. anúncio nesta 
edição. Inf.: 2613-3276. 
Baile em Nilópolis
Dia 06/12, a partir das 16h, Baile de Con-
fraternização no Clube Nilopolitano, com 
Paratodos e Brasil Show, org. Rosangela 
Simões e Paulinho Careca.  Veja detalhes 

no anúncio desta edição.  Inf. 2455-7522 
/ 9266-8807.
Aniversário Nice Machado
Dia 13/12, a partir das 17h, no Mackenzie 
(veja anúncio nesta edição).  Inf. 9152-
9468 / 2229-1023
Aniversário de Caio Monatte
Dia 13/12, a partir das 18h, em seu Espa-
ço de Dança, na Tijuca, com dj Pedrada.  
Veja anúncio nesta edição. Inf. 2273-
4346.
Festa do Amor; é Natal
Baile temático do Domingos Dançan-
tes by Glorinha, dia 20/12, a partir das 
20:30 com TriniDance e dj Murilo.  Veja 
anúncio nesta edição (recorte-o e obtenha 
desconto no ingresso).  Inf. 9772-2051 / 
2553-3600.
Grande Baile na Praça Seca
Dia 20/12, a partir das 16h, com Rena-
to Ritmus e dançarinos do Projeto Dan-
ça Livre.  Na Mansão das Águas.  Org. 
Hosânia Nascimento.  Veja anúncio nesta 
edição.  Inf. 8794-7325.
Baile de Fim de Ano da academia 
de Carlos Bolacha
Dia 20/12, a partir das 20h, com Bd Para-
todos, na Hebraica, Laranjeiras.
Pré Reveillon da Glorinha
Baile temático do Domingos Dançan-
tes by Glorinha, dia 27/12, a partir das 
20:30 com TriniDance e dj Murilo.  Veja 
anúncio nesta edição (recorte-o e obtenha 
desconto no ingresso).  Inf. 9772-2051 / 
2553-3600.
1º Pic Nic dançante de 2010
Dia 17/01, a partir das 15h, no GRES 
Portela, com Brasil Show e Devaneios, 
org. Rosangela Simões, Jair e Paulinho 
Careca.  Veja detalhes no anúncio desta 
edição.  Inf. 2455-7522 / 9266-8807.

SHOWS, PASSEIOS, 
MOSTRAS, FESTIVAIS, 
COMPETIÇÕES, WORKSHOPS:

Show de Márcio Thadeu na Estu-
dantina
Dia 16/12, quarta, às 19h, com pocket 
baile de dança de salão antes do show 
(veja anúncio na pág. 2).  Inf. 2232-1149.
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). Veja a programação com-
pleta no site do jornal (www.jornalfalan-
dodedanca.com.br) e prestigie os eventos, 
ajudando a classe a fazer valer a Lei de 
criação da Semana .
Exposição: “Para Sempre Anto-
nietta”
01/12, 20h, inauguração de exposição 
permanente em homenagem à Maria An-
tonietta, na Escola de Dança Lincoln Pe-
reira, Campo Grande, dentro da progra-
mação da Semana da Dança de Salão.
Palestra: “Sindicato, Dança de Sa-
lão e Associação”
01/12, 15h, no Espaço X Stelinha Cardo-
so, Centro do Rio, dentro da programação 
da Semana da Dança de Salão.
Palestra sobre samba, seguido de 
aulão, no bairro de Jardim Améri-
ca
02/12, 10:30h, na Escola Municipal He-
bert Moses, no Jardim América, dentro 
da programação da Semana da Dança de 
Salão.
Workshop de Samba com alunos 
da Vila Olímpica, Belford Roxo
02/12, 18h, em Nova Piam, dentro da pro-
gramação da Semana da Dança de Salão.
Dançando no metrô
03/12, 16:30, apresentações de dança 
para o público da Estação Carioca, dentro 
da programação da Semana da Dança de 
Salão, com homenagem à Família Reis.
Palestra no Cascadura T. C.: “Com-
portamento, Ética e Etiqueta no 
Salão”
03/12, 15h, dirigida a profissionais e dan-
çarinos, dentro da programação da Sema-
na da Dança de Salão.
Workshop no Sesc de N. Iguaçu: 
”Samba e Oficina de Movimentos 
e Ritmos”
05/12, 14h, na Sala Multiuso II, dentro 
da programação da Semana da Dança de 
Salão.
Workshop no Méier: Samba tradi-
cional, eletrotango e salsa cuba-
na”
05/12, 16h, no Clube Mackenzie, dentro 
da programação da Semana da Dança de 
Salão.
Espetáculo de final de ano da Ama-
zonas Dance & Fitness
19/12 e 20/12, veja anúncio nesta edição.
Mostra Coreográfica da Cia Mari-
nho Braz
Dia 09/01/2010, no Teatro Bennet, segui-
da de coquetel dançante no Reboco das 
Artes.  Veja anúncio nesta edição.  Inf. 
2205-0118.
IV Workshop Oficina do Samba
14 a 17/01/2010, na Academia Jimmy de 

Oliveira, com descontos para inscrições 
antecipadas.  Inf. 7850-6124 / 9412-9259
II Congresso Internacional de Zouk 
do Rio de Janeiro
Será em janeiro/2010, com organização 
de Renata Peçanha (v. anúncio nesta 
edição).  Inf. 2221-1011 / 9879-1502 / 
8882-8950.
19º Workshop de Dança da Pousa-
da A Marca do Faraó
De 29 a 31/01/2010, em Cachoeiras de 
Macacu, aulas e bailes com instrutores e 
toda a infra estrutura de lazer da Pousada.  
Veja anúncio nesta edição.
Carnaval em Itaúnas
De 12 a 17/02, transporte, hospedagem, 
passeios, festas e aulões, veja anúncio 
nesta edição.

PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS  
E DJ’S PATROCINADORES:

Agenda de Dj Renato Ritmus (bai-
les de ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a Equi-
pe de dançarinos Renato Ritmus, mês 
de dezembro: Bangu A.C., às segundas 
(07,14,21e 28/12);  Estudantina Musical, 
às quartas (02,09,16,23 e 30/12); Assoc. 
AAVI às quintas ( 03,10,17/12); Pedra 
Branca Social Cl., sexta, dia 18; Clube 
dos Aliados de C. Grande, sábados 12 e 
26/12; Mansão das Aguas, domingo, dia 
20/12. Veja também anúncio nesta edi-
ção.
TriniDance
Animando as noites de Copacabana: toda 
sexta, na Festa do TriniDance, no CIB, e 
aos domingos no “Domingos Dançantes”, 
de Glorinha, no Olympico Club. 
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José – ou 
www.conjunto aeroporto.mus.br. Progra-
mação já agendada para dezembro: (1) 
Bonsucesso F. C.; (3) A confirmar; (4) 
Riosampa; (5) Sargento do Rocha -Igreja 
Divino Salvador-Rocha; (6) A confirmar; 
(7) Império Serrano (0800); (8) Asso-
ciação dos Empregados do Comércio 
(Funcionários do IBGE); (10) Vermelho 
e Branco-Portuguesa da Ilha; (11) Casa 
de Festa Lagedo do Colégio Militar; (12) 
Mansão Costa do Sol - Casamento; (13) 
Lyons Club de S. João de Meriti; (16) 
Sesc de S. João de Meriti; (17) Cl. da Vila 
da Feira (aposentados do IBGE); (18) 
Riosampa (Baile do Papai Noel); (19) 
Churrascaria Marlene (Confraternização 
dos Amigos); (20) Marinha V. da Pe-
nha;(21) Baile dos Funcionários da FEE-
MA; (22) Baile dos funcionários do Colé-
gio Prado Júnior; (23) Vermelho e Branco 
da Casa Elandre; (26) Pré Reveillon da 
Casa de Viseo; (27) Azul e Branco do 
Canto do Rio; (28) Formatura do Corpo 
de Bombeiro no Clube Jardim Guanaba-
ra; (29) Bonsucesso F.C.; (30) Rio Sampa 
(Pré-Reveillon); (31) Reveillon no Alfa 
Barra Clube 
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446.
Programação já confirmada para dezem-
bro: (4) Bangu A. C.; (5) Clube 10 de 
Maio - Campo Grande; (6) Marinha V. 
Penha; (11) Mackenzie; (12) Clube de 
Regatas Icarai; (13) Mackenzie; (17) Casa 
de Elandre; (18) Itaperuna F.C. D.Caxias; 
(19) Helênico; (19) Estudantina; (20) 
Democraticos; (21) Cl. Municipal; (26) 
Aspom; (29) La Maison Sully 
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308; 
2464-1190; 3359-6753; 7862-0558 id:83* 
67257. Agenda de dezembro (programa-
ção sujeita a alteração, aconselhamos 
confirmar nos telefones acima): (5) He-
lênico; (5) Estudantina; (6) Democráticos
(6) Clube Nilopolitano; (11) West Show; 
(12) Ginástico Português da Barra; (13) 
Clube Monte Líbano-Lagoa; (16) Teatro 
Odisséia; (19) Clube das Gayvotas de S. 
Pedro d’Aldeia; (20) Hebraica; (21) Ma-
ckenzie; (24) Gaúcha; (26) Clube 10 de 
Maio de C. Grande; (30) WK (Est. Inten-
dente Magalhães,452); (31) Fluminense 
Banda Status Show Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa)
Agenda de dezembro já confirmada: (9)  
Clube Militar (particular); (11) Riosampa
(12) Clube S.J. de Meriti; (17) Clube de 
Macaé; (19) Lona Cultural de Jacarepa-
guá; (20) Clube Ricardense - Ricardo de 
Alburquerque; (27) Bombeiros de Madu-
reira; (28) Castelo da Pavuna
 ....................................................
Programações sujeitas a alterações 
sem aviso prévio, sugerimos ligar antes  
para confirmar o evento.  Ao fazê-lo, 
informe ao promotor onde viu a sua 
programação, ajudando-nos a compro-
var a utilidade desta seção.
....................................................
Acompanhe no site, link “onde dan-
çar”, na aba logo abaixo da  nossa logo, 
as dicas especiais da semana.
www.jornalfalandodedanca. com.br
.....................................................
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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 Ostras
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tários são de responsabilidade dos anunciantes.
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AMORAIRATAP
AS

EXECUTA-SE QUALQUER TRABALHO QUE
FAZ PARTE DA ARTE COM A

MÁXIMA PERFEIÇÃO

RUA JOAQUIM SILVA, 15 - LAPA
TEL. 2510-2121

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
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Obituário

O CÉU GANHOU A
ESTRELA Nº 171

Por Jorge Leite

“Quem é que 
quer uma 
cartela de 
bingo?”
Com certeza 
foi dessa 
forma que 
nosso amigo 
chegou para 
se apresentar 
a São Pedro.

“Boa tarde, senhoras e senhores, meu 
nome é Enio Manso, o maior 171 do 
Rio de Janeiro, aquele que vendeu o 
Cristo Redentor e o Pão de Acúcar, 
dá nó em pingo de éter e vendeu o 
bondinho de Santa Tereza.  Quem é 
que quer a cartela do bingo?”.
   Com certeza foi dessa forma que 
nosso saudoso amigo chegou para 
se apresentar a São Pedro, mostran-
do ainda sua carteira e contrache-
que de Federal, exigindo assim um 
lugar privilegiado na organização 
dos bailes da tarde, até então reali-
zados pelo amigo Edison Prates e 
apresentados pelo não menos Emí-
lio Jorge Paolino.  Mas como ainda 
era calouro, da mesma forma quan-
do começou a aprender com os dois, 
contentou-se, a princípio, em cantar 
apenas o bingo.  Chamou a amiga 
Diva para vender as cartelas e rodar 
o bolário, não esquecendo sua 45 
novinha guardada na bolsa, o núme-
ro dos mentirosos 69, dizendo para a 
Diva tudo embaixo 66, e alardeando 
“hoje o prêmio é de duzentos reais, 
um relógio à prova cem metros longe 
d’água e duas garrafas de champanhe importadas 
de Nova Iguaçu”.
   Esse é o nosso amigo Enio, amado por muitos 
e odiado por outros tantos, parceiro de fé, conta-
dor de dinheiro e de estórias, criador de ilusões e 
mestre de cerimônia como poucos.  Fazia do mi-
crofone uma arma a seu favor e contra, brigava 
com muitos e fazia as pazes como poucos, mas, 
acima de tudo, era o maior realizador de bailes 
para a terceira idade que já apareceu por aqui.  
Seu público era fiel, o amava e o acompanha-
va para onde ele ia.  Recebia como poucos e se 
despedia deles melhor ainda.  Como ele mesmo 
dizia, só havia no mundo três marcas conhecidas 
“cerveja Antártica, Coca-cola e Enio Manso”.
   Enio deixou uma lacuna que não irá ser pre-

enchida nunca, pois dificilmente aparecerá outro 
promoter de eventos com tanto carisma, tanta 
imaginação e arrojo.
   Descanse em paz, amigo, dê um abraço nos 
irmãos Emílio e Edson, e nos aguarde, pois não 
tem outro jeito, teremos que ir, querendo ou não, 
e vamos reviver o trio do América; você, Emílio 
e eu, sob a batuta do nosso mestre Prates.
   Em tempo: não se esqueça de mandar o Dimar 
tirar o chapéu pra te receber.
   Obs.: o céu informa, “os primeiros cem terão 
direito a uma Skol geladinha”. 

Enio Manso foi o destaque de capa da edição n° 3 do Jornal 
Falando de Dança, em janeiro/2008, ao lado da companheira 
Leny Calassara

Jorge Luiz E. Leite é Diretor Administrati-
vo do Jornal Vila em Foco, em cuja edição 
de outubro este texto foi originalmente 
publicado



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

REINALDO GONÇALVES
Escola de Dança

Dança de Salão |  | Ginástica localizadal | Hip Hop | Jazz | Pilates soloAlongamento

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

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

Niterói

Dança de Salão, todos os ritmos - Turmas especiais de tango
Inf.: 2556-7765 | 9629-3072 - www.bobcunhayauryapires.com

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:
Av. Amaro Cavalcanti 1661 (Sesc)

Inf. (21) 8142-5371 / 2485-7277 - professorclaudioalmeida@yahoo.com.br

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

Prof. Pedrinho Alves
Aulas particulares e em grupo

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

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

Petrópolis

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

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

DAI EM DE AD NA Ç
C A

A
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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

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

Veja fotos dos ambientes em www.studiobarra.blogspot.com

STUDIO BARRA

Informações: (21) 2491-6957 | 9667-5597 | 9726-7589

ALUGUEL DE ESPAÇO P/ AULAS
Barra da Tijuca



Marquinhos

Trancinha
Personal dancer - aulas particulares de dança
tel. 9963-5823 - email negrotrancaa@hotmail.com

Com este anúncio

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

Em qualquer turma,
de qualquer nível (em março)

Conheça o melhor da dança de
salão no Centro do Rio

turmas manhã / tarde / noite
aulas também aos sábados

3ª e 6ª feiras às 13:00h - sáb às 12:00h
Dança de Salão

Novas Turmas:

JAN/2010, com Stelinha Cardoso
Samba-no-pé

Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado - Centro

2223-4066
espacox@stelinhacardoso.com.br

Curso de Tango
Prof. Paulo Araújo

4  feira às 19:30ha

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)


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

Prof. Fábio Silva

JamiltonLimaPersonal dancer

Aulas particulares:
bolero - fox - samba - forró

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

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) 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

Email: venha_dancar@yahoo.com.br
Visite nosso blog: www.studiobarra.blogspot.com

STUDIO BARRA

(21) 2491-6957 | 9667-5597 | 9726-7589

AULAS - BAILES - PASSEIOS - ANIMAÇÃO
Aulas personalizadas na Barra da Tijuca: você faz seu horário

Dança de salão - forró - zouk - salsa - samba no pé
Indiv. - grupo - casal (manhã | tarde| noite)

Dir. Leandro Aragão e Kátia Queiroz

JazzSalsa Zouk

Ballet

Forró

Dança do Ventre

Danças de Salão

e muito mais!
Vários cursos em um só lugar.
Profissionais especializados.

Seus fins de semana nunca mais serão os mesmos.

Venha para a UniversiDança!

Rua Vasco da Gama 220 Cachambi Rio de Janeiro-RJwww.universidança.com.br
Tel. (21) 8282-5000

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

com movimentos de
Dança de Salão

Prof. Júlio Cesar

Aulas de

Dança Livre

Terça e Quinta - das 10:30h às 11:30h

Espaço Alongamento - Av. Visconde de Pirajá, 207 - sblj
Inf. 9694-1875 / 3257-8253 - Email: j.rasecramos@yahoo.com.br

Em breve: SAMBA NO PÉ
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R. das Laranjeiras 21 - Loja 4 - Laranjeiras - RJ

www.impulsaolingerie.blogspot.com

tel. (21) 2205-3975 / 7879-7769 Id: 12*39445 - contato@impulsaoonline.com.br

ATACADO & VAREJO | TAM. ESPECIAIS | MASC. | FEM. | INFANTIL | CIRÚRGICO

APROVEITE O NATAL PARA OBTER RENDA EXTRA!
DESCONTOS ESPECIAIS PARA ATACADO (MÍN. 7 PEÇAS)

25% desc. dinheiro - 20% desc. cartão de débito - 10% desc. cartão rotativo
5% desc. cartão parcelado - 3 X S/JUROS (parc. mín. R$ 30,00)

www.capezio.com.br

Vídeo-aula

JAIME ARÔXA
À venda por email

(inaciocj@gmail.com),
por tel. (21) 2247-3458

ou
R. S. Clemente 155 - fundos

das 16 às 21:30h (tel. 2286-4171)
Obs> tel. da Escola: (21) 2286-0065

, ainda, na LOJINHA DO ARÔXA:

com

Dica de presente para
quem gosta de dançar:

Apenas R$ 40,00

Carnaval em

Saída: Barra da Tijuca - 20h do dia 12/02 (Sexta)
Retorno: 17/02 (Quarta-feira de Cinzas)

Transporte ida / volta
4 diárias com café da manhã

Passeios, festas e aulões de samba, forró e zouk
Ou muito descanso pra quem quiser descansar...

A terra do forró!
ITAÚNAS

Organização:
Leandro Aragão (t. 2491-6957 / 9726-7589)

email: venha_dancar@yahoo.com.br
Vladimir Fernandes (t. 8848-2877)
email: gafieirissima1@gmail.com

blog: www.studiobarra.blogspot.com

Pacote apto p/ 2 pessoas: R$ 1.240,00/pessoa
(3 x 414,00 ou 2 x 620,00)

Apenas 40 vagas
Reserve já seu lugar! 

Pacote apto p/ 3 pessoas: R$ 1.157,00/pessoa
(3 x 386,00 ou 2 x 578,00) 

Pacote apto p/ 4 pessoas: R$ 1.092,00
(3 x 364,00 ou 2 x 546,00

CMSN33
Comércio de Computadores Ltda

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

Pra quem tá cansada de
preto, branco e bege!

 Leadership linha feminina

2524-7497 | 2210-2913 | www.cmsn.com.br

Neste Natal, presenteie com


